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Piyasa Gündemi

ABD’de açıklanan mart ayı enflasyon rakamı 2,5 yılın en yüksek
seviyelerine ulaşırken, ilerleyen süreçte başta enflasyon olmak
üzere ekonomik verilerin seyri piyasaların takibinde yer alacaktır.
Salgın ve enflasyon kaynaklı endişeler ise gündemdeki yerini
korumaya devam ediyor. Yurt içinde dün gerçekleşen Kabine
Toplantısı yakından izlenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan
Türkiye’nin iki hafta kısmi kapanmaya geçeceğini açıkladı.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    15:30 ABD – İhracat/İthalat Fiyat Endeksi Önem: Orta
•    19:00 ABD - Fed Başkanı Powell Konuşması Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin sanayi üretim verilerini
yayımladı. Sanayi üretimi şubat ayında yıllık olarak %8,8 arttı.
Böylelikle sanayi üretiminde yıllık büyüme 9. ayına girdi. Aylık
olarak sanayi üretiminde ise %0,1'lik artış kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı
sonrasında yaptığı açıklamada Ramazan'ın ilk iki haftası boyunca
kısmi kapanma önlemlerinin uygulanacağını duyurdu. Kapanma
önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması saatleri
güncellenirken, eğitimden yeme içme sektörüne kadar birçok
alanda da yeni önlemler açıklandı. İçişleri Bakanlığı valiliklere
"Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgede, sokağa
çıkma kısıtlama sürelerine uyum için istisnalar haricinde iş yerleri
hafta içi 07.00-18.00 saatleri arası açık olabilecek.

Euro Bölgesi

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), Almanya'da ZEW
ekonomik beklenti endeksinin nisan ayında iyileştiğini ve şubat
ayındaki 76,6 puandan, 70,7 puana gerilediğini açıkladı. ZEW
Başkanı Achim Wambach "daha sıkı karantinalar geleceği endişesi
beklentilerin gerilemesinde etkili oldu. Yine de ihracat görünümü
önceki aya kıyasla daha iyi" şeklinde konuştu. Böylece Avrupa’nın
en büyük ekonomisinde yatırımcı güveni virüs kısıtlamalarının
artacağı endişesiyle düşüş kaydetti. ZEW Ekonomik Beklenti
Endeksi Euro Bölgesi'nde ise, nisan ayında bir önceki aya göre 7,7
puan azalarak 66,3 puana çekildi. Avrupa Birliği Adalet Komiseri
Didier Reynders yaptığı açıklamada, AB’nin Kovid-19 seyahat
belgesi ile pandemiden zarar gören seyahat sektörünü yeniden
canlandırmaya çalıştığını söyledi

ABD

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi
verisini açıkladı. Buna göre, ABD'de mart ayında tüketici fiyatları
aylık bazda beklenti olan %0,5’in hafif üzerinde, %0,6 artarken,
yıllık değişim %2,5’lik beklentiyi aşarak %2,6 oldu. Çekirdek tüketici
fiyatları martta, aylık %0,3 ve yıllık %1,6 yükseldi. Mart ayında aylık
enerji fiyatları %5 artış gösterirken, gıda fiyatları %0,1 yükseldi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le
telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri
yığınağı konusunda endişesini dile getirdi ve gerginliği azaltma
çağrısında bulundu. ABD Başkanı Joe Biden’ın bugün Senato ve
Temsilciler Meclisi üyelerinin katılımıyla yapılacak ortak oturumda
Kongre üyelerine hitap etmesi bekleniyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.1258 0.08 -0.43 9.29
EURTRY 9.7228 0.22 0.37 6.84
EURUSD 1.1961 0.11 0.75 -2.09
GBPUSD 1.3773 0.16 0.26 0.71
USDJPY 108.94 -0.11 -0.82 5.50

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.9163 1.50 5.00 63.63
Dolar Endeksi 91.7580 -2.90 -65.80 182.10
REK 69.6900 - - 736.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,136.00 0.08 1.62 10.33
DAX Yakın Vade 15,301.00 0.28 0.68 11.31
Dow Jones Yakın
Vade 33,570.00 0.00 0.73 10.08

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,743.42 -0.11 0.31 -8.28
Gram Altın 455.47 -0.04 -0.07 0.30
WTI 60.91 0.69 2.21 25.77
BRENT 64.21 0.69 1.97 24.53
Bakır 4.05 0.02 -0.14 15.03

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.4200 -14.00 -14.00 346.00
Türkiye 10 Yıllık 18.2200 2.00 2.00 532.00
ABD 10 Yıllık 1.6270 0.70 -4.70 71.00
ABD 2 Yıllık 0.1630 0.20 0.80 4.00
Almanya 10 Yıllık -0.2930 0.80 2.20 28.20
Almanya 2 Yıllık -0.7130 -0.30 -0.30 0.00

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.4838 -0.17 -0.56 -1.43
USDIDR 14,634.20 0.09 0.46 5.10
USDTRY 8.1258 0.08 -0.43 9.29
USDRUB 75.7140 -0.74 -1.61 2.13
USDBRL 5.7175 0.00 1.80 10.09
USDCNY 6.5408 -0.05 -0.03 0.12
USDMXN 20.0550 -0.15 -0.75 0.81
USDCZK 21.6730 -0.04 -0.54 0.91
USDHUF 300.3800 -0.09 -0.64 1.20
USDPLN 3.8156 -0.10 -0.98 2.20

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

https://www.gedikyatirim.com.tr/


Gedik Forex Bülten 14 Nisan 2021

Euro/Dolar

Avrupa cephesinde ZEW ekonomik güven endeksleri takip edildi.
Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da ZEW ekonomik
beklenti endeksi nisan ayında 70,7 puana geriledi. Böylece
Avrupa’nın en büyük ekonomisinde yatırımcı güveni virüs
kısıtlamalarının artacağı endişesiyle düşüş kaydetti. ZEW
ekonomik beklenti endeksi Euro Bölgesi'nde ise, nisan ayında 7,7
puan azalarak 66,3 puana çekildi. ABD’de tüketici fiyatları aylık
%0,6 ve yıllık %2,6 yükselerek beklentileri aştı. Bu artışta ABD
Başkanı Joe Biden'ın destek çekleri etkili olurken, enflasyondaki bu
artış erken faiz artışına yönelik beklentileri destekledi.
Toparlanmanın yaşandığı paritede 1,1968 seviyesinin üzerinde
1,1990 – 1,2010 ve 1,2030 seviyeleri direnç, 1,1940 – 1,1920 ve
1,1900 izlenen destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1989

  1.1978  

 1.1970   

1.1961    

 1.1950   

  1.1938  

   1.1930

GBP/USD

İngiltere’de aşılamanın hız kazanması ve koronavirüs
kısıtlamalarının hafifletilmesiyle şubat ayında toparlanma
kaydederek beklentilerin altında %0,4 büyüme kaydetti. Sanayi
üretimi, şubatta aylık bazda %1 artarken, yıllık bazda %3,5 azaldı.
Ülkenin cari dengesi şubatta 10,6 milyar sterlin açık beklentisinin
üzerinde 16,4 milyar sterlin açık verdi. ABD'de mart ayında tüketici
fiyatları aylık bazda %0,6 artarken, yıllık değişim %2,5’lik beklentiyi
aşarak %2,6 oldu. Çekirdek tüketici fiyatları martta, aylık %0,3 ve
yıllık %1,6 yükseldi. Paritede 1,3745 seviyesinin üzerinde 1,3800 –
1,3830 ve 1,3860 direnç seviyeleri konumunda bulunmaktadır. Geri
çekilmelerde ise paritede 1,3745 – 1,3715 ve 1,3705 izlenen
destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3821

  1.3802  

 1.3787   

1.3773    

 1.3753   

  1.3734  

   1.3719
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USD/TRY

Dolar/TL kuru gün içerisinde 8,1140 ve 8,1780 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü bir miktar düşüşle 8,1196 seviyesinden
tamamladı. ABD’de son 2,5 yılın en yüksek seviyesinde açıklanan
enflasyon verisi sonrasında doların küresel çapta bir miktar değer
kaybettiği görülürken, gelişen ülke para birimleri dolar karşısında
karışık bir görünüm ortaya koydu. TCMB’nin perşembe günkü PPK
toplantısına odaklanıldığı haftada Türk Lirası’nda denge arayışı
devam ediyor. Yurt içinde ekonomi cephesinden gelebilecek
açıklamalar, iç siyasetteki gelişmeler ve Türkiye’nin dış
ilişkilerindeki seyir yakından izlenmeye devam edilecektir. Bu
sabah 08:35 itibariyle küresel dolar endeksi 91,73 seviyelerinden,
Dolar/TL kuru ise 8,12 seviyelerinden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.1645

  8.1463  

 8.1360   

8.1258    

 8.1075   

  8.0893  

   8.0790

EUR/TRY

Almanya’da ZEW ekonomik beklenti endeksi nisan ayında 70,7
puana geriledi. Böylece ülke ekonomisinde yatırımcı güveni virüs
kısıtlamalarının artacağı endişesiyle düşüş kaydetti. ZEW
ekonomik beklenti endeksi Euro Bölgesi'nde ise, nisan ayında 7,7
puan azalarak 66,3 puana çekildi. Yurt içinde şubat ayına ait sanayi
üretimi ve kabine toplantısı sonrası kararları ön plandaydı. Sanayi
üretimi şubat ayında yıllık olarak %8,8 artarken, aylık bazda
%0,1'lik artış kaydedildi. Vaka sayılarındaki artışa karşın
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı
sonrasında iki hafta boyunca kısmi kapanma önlemlerinin
uygulanacağını duyurdu. Artan vaka sayıları ve tedbirlerdeki
sıkılaşma risk iştahını baskılamaya devam ediyor. Euro/TL kuru bu
sabah 9,70’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.7739

  9.7498  

 9.7363   

9.7228    

 9.6987   

  9.6746  

   9.6611
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XAU/USD

ABD TÜFE beklentilerin üzerinde ve son yılların en yüksek artışını
kaydederek, enflasyonda yükseliş beklentisini güçlendirmiş oldu.
Dün yapılan tahvil ihalelerine yeterli talebin gelmesi, ABD 10 yıllık
tahvil faizinin de gevşemesini desteklemiş durumda. Tahvildeki
sakinlik, ons altının 1740$ üzerine doğru tepkisinin sürmesini
sağlıyor. Bugün için Fed Başkanı Powell konuşması ve Fed Bej
kitapo raporu takip edilecek. Powell kanadından sürpriz ifadeler
beklenmiyor ancak yine de önemli olabilir düşüncesindeyiz.
Tahvilin seyri, bugün ons altının durumu açısından yakından
izlenmeli. Ons altın için 1749$ - 1763$ dirençlerinden sonra 1775$
direnci görülüyor. Geri çekilmelerde ise 1732$ - 1721$
desteklerinin ardından 1709$ desteği takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,756.80

  1,753.10  

 1,748.26   

1,743.42    

 1,739.72   

  1,736.02  

   1,731.18

DAX Yakın Vade

Ekonomik görünümdeki iyileşme risk iştahını desteklerken, mevcut
endişeler piyasalar üzerinde baskı oluşturuyor. Küresel hisse
piyasalarında dalgalı bir fiyatlamanın etkili olduğu görülüyor. ABD
İlaç ve Gıda Otoritesi, Johnson & Johnson aşısının pıhtılaşma
vakalarının incelenmesi süresince askıya alınmasını tavsiye etti.
Aşılama çalışmaları, salgın kaynaklı gelişmeler ve enflasyon
endişeleri gündemdeki yerini ve önemini korumaktadır. Avrupa
borsaları dün günü karışık kapanışlarla tamamlarken, DAX vadeli
kontratı günü yataya yakın sınırlı bir yükselişle 15.259 puandan
tamamladı. Bu sabah hafif alıcılı bir seyrin izlendiği DAX
vadelisinde yükselişlerde 15.338 – 15.410 ve 15.550 direnç olarak
izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 15.210 – 15.070 ve 14.915
seviyeleri destek konumundadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,383.33

  15,345.67  

 15,323.33   

15,301.00    

 15,263.33   

  15,225.67  

   15,203.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones Endeksi dünü %0,20 kayıpla 33.677 seviyesinden
kapattı. ABD'de TÜFE beklentilerin üzerinde ve son yılların en
yüksek artışını kaydederek, enflasyonda yükseliş beklentisini
güçlendirdi. ABD'de yapılan tahvil ihalelerine yeterli talebin gelmesi,
ABD 10 yıllık tahvil faizinin gevşemesini destekledi. ABD,
Johnson&Johnson aşısının kullanımına ara verilmesi çağrısında
bulundu. Biden'ın aşılama hedefini sekteye uğratmayacağı da ifade
edildi. Bugün için Fed Başkanı Powell konuşması ve Fed Bej kitap
raporu takip edilecek. Bu sabah vadeli piyasada DJ endeksi hafif
alıcılı. ABD borsaları için bugün ABD'de büyük bankaların ilk
çeyrek bilançoları açıklanacak. Sözleşme için 33.669 - 33.797 ve
33.937 direnç noktaları, 33.424 - 33.296 - 33.180 destek noktaları
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,656.33

  33,618.67  

 33,594.33   

33,570.00    

 33,532.33   

  33,494.67  

   33,470.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 Endeksi dünü %0,33 yükselişle 4.141 puandan
tamamlarken, endeks dün 4.148 ile tüm zamanların en yüksek
seviyesini de test etti. Dün ABD'de beklenen TÜFE verisi açıklandı,
beklentilerin üzerinde ve son yılların en yüksek artışı kaydedilmiş
durumda. Enflasyona dair yükselme beklentilerini güçlendiren bir
veri. Dün yapılan tahvil ihalelerine gelen talebin yeterli olması, ABD
10 yıllık tahvil faizinin gevşemesini destekledi. Aşı ile ilgili olarak ise
ABD, Johnson&Johnson aşısının kullanımına ara vereceği
çağrısında bulunurken, Biden'ın aşılama hedefini sekteye
uğratmadığı da ifade edildi. Bugün Fed Başkanı Powell konuşması,
Fed Bej kitap raporu ve büyük bankaların 1Ç bilançoları takip
edilecek. Sözleşme için 4.152 - 4.172 - 4.186 dirençler, 4.118 -
4.099 - 4.081 destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,146.08

  4,141.67  

 4,138.83   

4,136.00    

 4,131.58   

  4,127.17  

   4,124.33
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Brent Petrol

OPEC dün aylık raporunu yayınladı. Raporda, 2021 dünya petrol
talebinin 5.95 mn varil/gün artmasını beklediği ifade edilirken, bir
önceki raporda bu beklenti 5.89 mn varil/gün olarak açıklanmıştı.
OPEC, yılın ikinci yarısında, salgına dair tedbirlerin hafifletilmesi,
ekonomiyi destekleyen paketler, yeni enerji politikaları gibi
faktörlerin kısa vadede petrol talebini daha da etkileyebileceğine
vurgu yapıyor. Dün Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından açıklanan
haftalık petrol stoklarında da 3.6 mn varil azalma görüldü. Petrol
için sınırlı pozitif bir veri. Bugün için İran nükleer anlaşma
görüşmelerinin üçüncü toplantısının yapılması bekleniyor. Takip
edilmeli. Brent petrol için 64,94$ - 65,92$ - 67,14$ direnç noktaları
olurken, 63,24$ - 62,17$ - 61,08$ destek noktaları olarak
izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   64.96

  64.59  

 64.40   

64.21    

 63.84   

  63.46  

   63.28

USD/JPY

ABD’de dün mart ayına ait tüketici fiyat endeksi rakamları takip
edildi. Ülkede mart ayında tüketici fiyatları aylık bazda beklenti olan
%0,5’in hafif üzerinde, %0,6 artarken, yıllık değişim %2,5’lik
beklentiyi aşarak %2,6 oldu. Çekirdek tüketici fiyatları martta, aylık
%0,3 ve yıllık %1,6 yükseldi. Verinin ardından dolar endeksinde
geri çekilme kaydedilirken, enflasyondaki bu artış erken faiz
artışına yönelik olan beklentileri destekledi. Japonya Merkez
Bankası Başkanı Kuroda zayıf JPY’nin avantalarına işaret
ederekJaponya ekonomisine yönelik faydalarını belirtti. Dün dolar
endeksindeki değer kaybı ile 109,36 seviyesinin altına fiyatlamanın
sarktığı paritede 108,80 – 108,65 ve 108,32 destek seviyeleridir.
Toparlanmalarda ise 109,18 – 109,36 ve 109,55 direnç
seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   109.41

  109.24  

 109.09   

108.94    

 108.77   

  108.60  

   108.45
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Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi

Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – Gedik Foreks

Adres : Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No:21/4 Kat:10-11-12 Maltepe/İstanbul/Türkiye

Tel :(0216) 453 0120

E-Posta : gedikforex@gedik.com

 

* Gedik Yatırım Foreks Bülteni, Genel Yatırım Tavsiyesi Kapsamında Yatırım Danışmanlığı Birimi Tarafından Hazırlanmaktadır.

YASAL UYARI

"Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar
ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler,
herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber
verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve
kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir."
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