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Piyasa Gündemi

Ekonomik görünümdeki iyileşme ve aşılama çalışmaları küresel
risk iştahını destekleyen gelişmeler olurken, salgın ve enflasyon
kaynaklı endişeler gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.
Bugün TCMB’nin faiz kararı ve piyasalarla kuracağı iletişim
yakından takip edilecek olup, yurt içindeki fiyatlamalar üzerinde
belirleyici olacaktır. Gedik Yatırım olarak bizim beklentimiz ve
konsensüs beklentiler TCMB’nin faiz oranlarında değişim
yapmayacağı yönünde şekilleniyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    14:00 Türkiye – TCMB Faiz Kararı Önem: Yüksek
•    16:15 ABD – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek

Türkiye

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu
toplantısı ve faiz kararı yurt içi piyasaların yakın takibinde
bulunuyor. Kur cephesinde yaşanan yükselişleri ve TCMB Başkanı
Kavcıoğlu’nun açıklamalarını dikkate aldığımızda TCMB’nin bu
toplantıda faiz oranlarında bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor.
Açıklanacak faiz kararının yanında karar metnindeki ifadeler ve
TCMB’nin piyasalarla kuracağı iletişim önemli olacaktır. Faiz
oranlarının sabit tutulması ve sıkı duruşun korunacağına ilişkin
güçlü vurgular TL varlıkları destekleyebilir.

Euro Bölgesi

Avrupa İstatistik Ofisi, AB ve Euro Bölgesi'nde ocak ayı sanayi
üretim verilerini açıkladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde
sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya kıyasla %1,1, geçtiğimiz yılın
aynı ayı ile kıyaslandığında ise %1,6 azaldı. Avrupa Birliği'nde de
sanayi üretimi, şubatta ocak ayına göre %0,9 ve geçtiğimiz yılın
aynı dönemine göre %1,1 azaldı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı
Christine Lagarde, Euro Bölgesi ekonomisinin hala parasal ve mali
teşviklerle ayakta durduğunu belirterek, ekonomide tam toparlanma
sağlanana kadar bu teşviklere son verilemeyeceğini söyledi. Halen
"açık" bir şekilde salgının yol açtığı ekonomik ve sağlık kriziyle
uğraşıldığını vurgulayan Lagarde, bu krizde bankaların sağlam
kaldığını fakat gelecek dönemde daha fazla iflas görülebileceğine
işaret etti. Ursula von der Leyen, Brüksel'de Kovid-19 ile mücadele
ve AB'nin aşı stratejisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Salgının
ciddi biçimde tehdit olmayı sürdürdüğünü ifade eden Von der
Leyen, zamana karşı yarıştıklarını ve hedeflerinin yetişkin nüfusun
yüzde 70'ini hızla aşılamak olduğunu söyledi. Leyen, BioNTech-
Pfizer'ın ikinci çeyrekte 50 milyon ilave doz aşı teslim edeceğini
açıkladı.

ABD

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ait ithalat ve ihracat fiyat
endekslerini açıkladı. Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi,
martta bir önceki aya kıyasla %1olan beklentilerin üzerinde, %1,2
artış kaydederken, yıllık bazda artış %6,9 seviyesinde gerçekleşti.
Ülkede ihracat fiyat endeksi de martta aylık bazda %2,1 artış
kaydetti. Fed, Bej Kitabın Nisan 2021 sayısında ekonomik
aktivitenin Şubat sonundan Nisan başına kadar ılımlı bir şekilde
hızlandığını belirtirken tüketici harcamalarının güçlendiğini
bildirdi. Fed'in raporunda, "Görünümler önceki rapora göre daha
iyimserdi ve Kovid-19'a karşı aşılamaların hızlanmasıyla
desteklendi." ifadesine yer verildi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.0859 0.08 -0.68 8.75
EURTRY 9.7004 0.23 -0.01 6.60
EURUSD 1.1977 -0.03 0.52 -1.96
GBPUSD 1.3778 -0.02 0.31 0.75
USDJPY 108.90 -0.04 -0.33 5.47

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.8762 -4.00 -6.13 59.62
Dolar Endeksi 91.6800 7.20 -36.60 174.30
REK 69.6900 - - 736.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,125.25 0.18 0.89 10.04
DAX Yakın Vade 15,214.00 -0.09 0.02 10.68
Dow Jones Yakın
Vade 33,687.00 0.19 0.89 10.46

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,743.03 0.38 -0.71 -8.30
Gram Altın 453.12 0.49 -1.42 -0.22
WTI 63.19 0.51 5.65 30.48
BRENT 66.33 0.47 5.09 28.64
Bakır 4.14 1.44 1.62 17.67

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.2400 -18.00 -32.00 328.00
Türkiye 10 Yıllık 18.0000 -22.00 -23.00 510.00
ABD 10 Yıllık 1.6330 0.10 0.90 71.60
ABD 2 Yıllık 0.1630 0.00 1.20 4.00
Almanya 10 Yıllık -0.2660 -0.90 7.70 30.90
Almanya 2 Yıllık -0.6970 -0.40 2.10 1.60

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.4221 0.21 -0.65 -1.85
USDIDR 14,651.75 0.25 0.36 5.23
USDTRY 8.0859 0.08 -0.68 8.75
USDRUB 77.1077 1.74 0.32 4.01
USDBRL 5.6549 0.04 1.50 8.88
USDCNY 6.5365 0.11 -0.22 0.06
USDMXN 20.0804 0.05 -0.05 0.94
USDCZK 21.6631 0.06 -0.03 0.87
USDHUF 299.3800 0.06 -0.43 0.87
USDPLN 3.8021 0.00 -0.30 1.84
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Euro/Dolar

Avrupa cephesinde şubat ayına ait sanayi üretim rakamları ve
Avrupa Merkez Bankası Başkanı C. Lagarde’ın söylemleri ön
plandaydı. Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya
kıyasla %1,1, geçtiğimiz yılın aynı ayı ile kıyaslandığında ise %1,6
azaldı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı C. Lagarde Euro Bölgesi
ekonomisinin hala parasal ve mali teşviklerle ayakta durduğunu
belirtirken, ekonomide tam toparlanma sağlanana kadar bu
teşviklere son verilmeyeceğini söyledi. ABD’de ise ithalat fiyat
endeksi, martta aylık %1,2, ihracat fiyat endeksi de %2,1 artarak
beklentileri aştı. Toparlanmanın yaşandığı paritede 1,1952
seviyesinin üzerinde 1,1990 – 1,2010 ve 1,2030 seviyeleri direnç,
1,1952 – 1,1920 ve 1,1900 izlenen destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2011

  1.2001  

 1.1989   

1.1977    

 1.1967   

  1.1958  

   1.1946

GBP/USD

İngiltere’de dün 4. çeyrek işgücü verimliliği %0,7 gerileme kaydetti.
Ülkede tedbirlerin gevşetilmesinin ardından aşılama hızı artış
kaydetmeye devam ediyor. ABD’de ithalat ihracat fiyat endeksleri
ve Fed’in yayınladığı Bej Kitap ön plandaydı. Fed, Bej Kitabın
Nisan 2021 sayısında ekonomik aktivitenin Şubat sonundan Nisan
başına kadar ılımlı bir şekilde hızlandığını belirtirken tüketici
harcamalarının güçlendiğini bildirdi. Ülkede ithalat fiyat endeksi,
martta aylık %1,2, ihracat fiyat endeksi de %2,1 artarak beklentileri
aştı. Son açıklanan enflasyon rakamlarının ardından toparlanma
kaydeden risk iştahının etkisiyle paritede toparlanma çabası öne
çıkmaktadır. Paritede 1,3800 – 1,3830 ve 1,3860 seviyeleri direnç,
1,3745 – 1,3726 ve 1,3705 izlenen desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3827

  1.3811  

 1.3795   

1.3778    

 1.3763   

  1.3747  

   1.3731
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USD/TRY

Dolar/TL kuru gün içerisinde 8,0299 ve 8,1326 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü bir miktar düşüşle 8,0794 seviyesinden
tamamladı. Nisan ayı içerisinde küresel dolar endeksindeki
zayıflama dikkat çekiyor. Dolarda gözlenen zayıflamaya bağlı
olarak Türk Lirası’nda dün değer kazanımları etkili oldu. Bugün yurt
içinde TCMB’nin faiz kararı ve piyasalarla kuracağı iletişim
yakından takip edilecektir. TCMB’nin faiz kararı ve mesajları başta
Türk Lirası olmak üzere yurt içi piyasaların seyri üzerinde belirleyici
olacaktır. Bugün ABD tarafında ise haftalık işsizlik başvuruları,
perakende satışlar, sanayi üretimi ve işletme stokları da takip
edilecektir. Bu sabah 08:35 itibariyle küresel dolar endeksi
91,69 seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 8,08 seviyelerinden işlem
görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.1391

  8.1236  

 8.1047   

8.0859    

 8.0703   

  8.0548  

   8.0359

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde şubat ayına ait sanayi üretim rakamları takip
edildi. Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya
kıyasla %1,1, geçtiğimiz yılın aynı ayı ile kıyaslandığında ise %1,6
azaldı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı C. Lagarde Euro Bölgesi
ekonomisinin hala parasal ve mali teşviklerle ayakta durduğunu
belirtirken, ekonomide tam toparlanma sağlanana kadar bu
teşviklere son verilmeyeceğini söyledi. Yurt içinde kısmi kapanma
uygulanmaya başlanırken, bugün TCMB’nin PPK toplantısı ve faiz
kararı yurt içi piyasaların yakın takibinde bulunuyor. Kur
cephesinde yaşanan yükselişleri ve TCMB Başkanı Kavcıoğlu’nun
açıklamalarını dikkate aldığımızda TCMB’nin bu toplantıda faiz
oranlarında bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Euro/TL kuru bu
sabah 9,66’lı seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.7630

  9.7389  

 9.7196   

9.7004    

 9.6763   

  9.6523  

   9.6330
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XAU/USD

Ons altın dün 1750$ sınırına doğru yükselmesine karşın bu
seviyeden dönüşler görüldü. ABD 10 yıllık tahvil faizinin bu hafta
sakin seyrediyor olması ve Dolardaki yatay görünüm, altının bu
hareketini şimdilik destekliyor. Bu sabaha baktığımız zamanda, ons
altın hafif alıcılı ve 1740$ üzerinde tutunma çabasında. Bugün için
ABD'den perakende satışlar, sanayi üretimi verileri takip edilecek.
Özellikle, bu hafta açıklanan TÜFE sonrası bugünkü perakende
satışlar verisi de piyasaların takibinde olacaktır. Beklentilerin
üzerinde bir veri gelmesi durumunda enflasyona dair yükseliş
beklentilerini de güçlendirmeye devam edebilir. Tahvil faizinin seyri
yine bu açıdan izlenmeli. Ons altın içinse 1749$ ve 1760$
dirençlerinden sonra 1772$ direnci takip edilebilir. Aşağıda, 1732$ -
1722$ - 1707$ destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,754.64

  1,748.89  

 1,745.92   

1,742.96    

 1,737.21   

  1,731.46  

   1,728.49

DAX Yakın Vade

Risk iştahını destekleyen gelişmelerin yanında mevcuttaki risk ve
endişeler varlığını sürdürüyor oluşu ile erken sıkılaşma endişeleri
küresel hisse piyasalarında dalgalı bir seyre neden oluyor.  AB
Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, BioNTech-Pfizer'ın
ikinci çeyrekte 50 milyon ilave doz aşı teslim edeceğini açıkladı.
Aşılama çalışmaları, salgın kaynaklı gelişmeler ve enflasyon
endişeleri gündemdeki yerini ve önemini korumaktadır. Avrupa
borsaları dün günü genel olarak hafif alıcılı kapanışlarla
tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü %0,21’lik düşüşle 15.227
puandan tamamladı. Bu sabah yataya yakın bir seyrin izlendiği
DAX vadelisinde yükselişlerde 15.338 – 15.410 ve 15.550 direnç
olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 15.080 – 14.940 ve 14.870
seviyeleri destek konumundadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,259.33

  15,242.67  

 15,228.33   

15,214.00    

 15,197.33   

  15,180.67  

   15,166.33
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Dow Jones Yakın Vade

ABD'de dün büyük banka bilançoları piyasaların beklentisinin
üzerinde açıklanarak, bankacılık hisselerinin yükselmesini
destekledi. Fed Başkanı Powell, hedeflerine yönelik önemli adımlar
kaydedildiği zaman varlık alımlarını azaltacaklarını ifade ederken,
bunun faiz artışından çok önce olabileceğini de ekledi. Powell
kaynaklı yeni bir oynaklık izlenmedi. Dün Dow Jones endeksi günü
%0,16 yükselişle 33.730 seviyesinden tamamladı. Bu sabah ABD
vadeli piyasada endeksler hafif alıcılı. Bugün için ABD'de
perakende satışlar, sanayi üretimi ve haftalık işsizlik verileri takip
edilecek. Verilerin etkisi borsalar üzerinde sınırlı kalabilir. Sözleşme
için 33.737 - 33.879 dirençlerinin ardından 34.047 direnci
izlenebilir. Aşağıda ise 33.579 - 33.459 - 33.334 destek noktaları
olarak görülüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,775.33

  33,743.67  

 33,715.33   

33,687.00    

 33,655.33   

  33,623.67  

   33,595.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 Endeksi dünü %0,41 düşüşle 4.124 seviyesinden kapattı.
ABD'de dün büyük bankaların bilançoları açıklandı ve piyasaların
beklentisinin üzerinde gerçekleşti, bu durum bankacılık hisselerinin
yükselmesini de destekledi. Fed Başkanı Powell dünkü
konuşmasında, ekonominin istediği noktaya doğru ilerlediğini
görmeleri durumunda varlık alımlarını azaltmaya başlayacaklarını,
bunun da faiz artışından çok önce olabileceğinin sinyalini verdi.
Piyasalarda Powell kaynaklı sert hareketler izlenmedi. Bugün için
ABD perakende satışlar, sanayi üretimi, haftalık işsizlik verileri
açıklanacak. Borsalar üzerinde etki sınırlı olabilir. Sözleşme için
4.104 - 4.074 desteklerinin ardından 4.045 desteği takip edilebilir.
Yukarıda ise 4.137 - 4.156 dirençlerinden sonra 4.171 direnci
karşımıza çıkıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,136.67

  4,132.08  

 4,128.67   

4,125.25    

 4,120.67   

  4,116.08  

   4,112.67
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Brent Petrol

Uluslararası Enerji Ajansı(IEA) yayınlamış olduğu raporunda,
küresel petrol talebinin geçen yıla göre yaklaşık 5,7 milyon varil
artışla 700 bin varil seviyesine ulaşacağını bildirdi. ABD ve Çin
ekonomilerinde ekonomik aktivitelerdeki canlanma sinyallerinin
etkisinin talepte revizyona gidilmesine ana etken olduğu ifade
ediliyor. Bu hafta, OPEC'te yayınladığı raporunda, talepte iyileşme
beklediğini belirtmişti. Bu beklentiler, petrol açısından olumlu
karşılanıyor. Dün yapılması beklenen İran nükleer anlaşması
görüşmelerinin bugüne sarkması nedeniyle piyasalar bugün
görüşmeleri takip ediyor olacak. Dün DOE tarafından açıklanan
haftalık stoklar ise 5.9 mn varil azaldı ve petrol için sınırlı pozitif bir
veri. Brent petrol için 67,34$ - 68,33$ - 69,50$ dirençler, 65,69$ -
64,79$ - 63,50$ destekler.

Günlük Pivot Seviyeleri
   67.20

  66.84  

 66.58   

66.33    

 65.97   

  65.62  

   65.36

USD/JPY

ABD’de dün ithalat fiyat endeksi, martta bir önceki aya kıyasla
beklentilerin üzerinde %1,2 artarken, yıllık bazda ise artış %6,9
seviyesinde gerçekleşti. Ülkede ihracat fiyat endeksi de martta
aylık bazda %2,1 artış kaydetti. Fed, Bej Kitabın Nisan 2021
sayısında ekonomik aktivitenin Şubat sonundan Nisan başına
kadar ılımlı bir şekilde hızlandığını belirtirken tüketici
harcamalarının güçlendiğini bildirdi. Japonya Merkez Bankası
Başkanı Kuroda Japonya ekonomisinin toparlanmaya başladığını,
ancak koronavirüs salgını konusundaki ihtiyatlı tutumun devam
etmesi nedeniyle herhangi bir toparlanmanın sınırlı olacağı
konusunda uyardı. Geri çekilmenin yaşandığı paritede 108,74 –
108,52 ve 108,32 seviyeleri destek, 109,10 – 109,36 ve 109,55
direnç noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   109.19

  109.09  

 109.00   

108.90    

 108.81   

  108.71  

   108.62
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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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