
Forex Bülten 16 Nisan 2021

Piyasa Gündemi

TCMB dünkü toplantısında piyasadaki beklentilere paralel olarak
faiz oranlarında değişikliğe gitmedi ve politika faizini %19,00 olarak
korudu. Bununla birlikte karar metninde ilave sıkılaşma vurgusunun
kaldırılması TL varlıklar üzerinde bir miktar baskı oluşturdu. Küresel
çapta ise risk iştahı gücünü korurken, merkez bankalarının erken
sıkılaşmaya gidebileceğine dair endişeler ve ekonomik verilerin
seyri yakından takip edilecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    12:00 Euro Bölgesi – TÜFE Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – İnşaat İzinleri Önem: Yüksek

Türkiye

Merkezi yönetim bütçesi mart ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası ve yapılandırmaların etkisiyle mart ayında 23,8 milyar TL
fazla verdi. 2021 yılı mart ayında 37 milyar 992 milyon TL faiz dışı
fazla verildi. Mart'ta bütçe gelirleri 134,9 milyar TL, harcamaları ise
111,2 milyar TL oldu. Aynı dönemde vergi gelirleri 77,3 milyar TL
olarak kaydedildi. Mart'ta bütçe rakamlarında öncü göstergelerin de
işaret ettiği gibi Merkez Bankası'ndan aktarılan kâr tutarı önemli
etki yarattı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para
Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı. TCMB beklentilere paralel
olarak faizi sabit bıraktı. Fakat karar metninde sıkılaşma vurgusu
yapan ifadelerin yer almaması dikkat çekti. TCMB'nin karar
metninde önceki metinden farklı olarak "uzun bir müddet sıkı
duruş" ve "gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma
yapılacak" ifadelerini çıkardı. Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası yönetmeliğine göre kripto varlıklar
ödemelerde doğrudan ve dolaylı olarak kullanılamayacak. İlgili
düzenlemenin 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe gireceği açıklandı.

Euro Bölgesi

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. Almanya Federal İstatistik
Ofisi'nin nihai verilerine göre, ülkede tüketici fiyat endeksi, mart
ayında aylık bazda %0,5 artarken, yıllık bazda artış %1,7
seviyesinde gerçekleşti. Avrupa’nın en büyük ekonomisinin bu yılın
ilk çeyreğinde de sert kısıtlama uygulamaları nedeniyle daralması
bekleniyor. Almanya’nın önde gelen araştırma kurumları, ülkenin
2021 yılı büyüme tahminini %4,7’den %3,7’ye düşürdü

ABD

Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık işsizlik maaşı
başvuruları verileri, ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların
sayısının 9 Nisan’da biten haftada önceki haftaya kıyasla 193 bin
kişi azalarak, 769 bin kişiden, 576 bin kişiye gerilediğini gösterdi.
Ticaret Bakanlığı, mart ayına ait perakende satış verilerini açıkladı.
Buna göre, perakende satışlar mart ayında bir önceki aya kıyasla
%9,8 artışla 691,1 milyar dolara yükseldi. Ülkede sanayi üretimi,
martta aylık bazda %1,4 artarak piyasa beklentilerinden az yükseliş
gösterdi. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya getirilen yeni bir dizi
yaptırımla ilgili daha ileri gidebileceklerini ancak orantılı olmayı
tercih ettiklerini bildirdi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.0513 0.38 -1.60 8.28
EURTRY 9.6320 0.35 -0.90 5.84
EURUSD 1.1966 0.00 0.55 -2.05
GBPUSD 1.3757 -0.19 0.40 0.60
USDJPY 108.86 0.10 -0.74 5.43

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.8500 -2.62 -5.88 57.00
Dolar Endeksi 91.6840 5.20 -49.80 174.70
REK 69.6900 - - 736.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,158.25 -0.10 0.94 10.92
DAX Yakın Vade 15,320.00 0.32 0.52 11.45
Dow Jones Yakın
Vade 33,907.00 -0.05 0.67 11.18

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,764.05 0.00 1.15 -7.20
Gram Altın 456.48 0.37 -0.34 0.52
WTI 63.86 0.66 7.54 31.85
BRENT 67.01 0.70 6.68 29.95
Bakır 4.20 0.17 3.35 19.34

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 18.0400 4.00 -24.00 514.00
ABD 10 Yıllık 1.5830 0.70 -7.90 66.60
ABD 2 Yıllık 0.1630 0.20 0.40 4.00
Almanya 10 Yıllık -0.2830 1.40 1.40 29.20
Almanya 2 Yıllık -0.7020 0.50 0.10 1.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.1957 0.20 -2.81 -3.39
USDIDR 14,557.05 0.01 -0.40 4.55
USDTRY 8.0513 0.38 -1.60 8.28
USDRUB 75.9585 -0.58 -1.89 2.46
USDBRL 5.6172 0.04 -1.13 8.16
USDCNY 6.5274 0.07 -0.39 -0.08
USDMXN 19.9391 -0.01 -1.10 0.23
USDCZK 21.6750 0.08 -0.83 0.92
USDHUF 300.4000 0.05 -0.05 1.21
USDPLN 3.8049 0.04 -0.06 1.91

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 16 Nisan 2021

Euro/Dolar

Almanya’da tüketici fiyat endeksi, mart ayında aylık bazda %0,5
artarken, yıllık bazda artış %1,7 seviyesinde gerçekleşti. Önemli
araştırma kurumları, ülkenin 2021 yılı büyüme tahminini %4,7’den
%3,7’ye düşürdü. Avrupa’nın en büyük ekonomisinin bu yılın ilk
çeyreğinde de sert kısıtlama uygulamaları nedeniyle daralması
bekleniyor. ABD’de ise haftalık işsizlik maaşına başvuranların
sayısı gerileme kaydederek toparlanmaya işaret etti. Perakende
satışlar ise martta bir önceki aya göre %9,8 artarak 619,1 milyar
dolara yükseldi. 1,1993 seviyesinin test edilmesiyle son bir ayın
zirvesinin görüldüğü paritede sınırlı geri çekilme kaydedilmektedir.
1,1952 seviyesinin üzerinde 1,1993 – 1,2010 ve 1,2030 seviyeleri
direnç, 1,1952 – 1,1920 ve 1,1900 izlenen destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2003

  1.1989  

 1.1978   

1.1966    

 1.1953   

  1.1939  

   1.1928

GBP/USD

İngiltere'de birinci ve ikinci dozlarda farklı koronavirüs aşılarının
kullanılmasına yönelik araştırma genişletilerek uygulanmaya
başlandı. Denemelerin sonucunun ay sonu itibari iel
paylaşılması bekleniyor. Diğer yandan İngiltere Ticaret Bakanlığı
ABD ile olan Airbus – Boeing anlaşmazlığının çözümü konusunda
olumlu görüşmelerin gerçekleştiğini belirtti. ABD’de haftalık işsizlik
maaş başvurularında geri çekilme yaşanırken, perakende satışlar
mart ayında bir önceki aya kıyasla %9,8 artışla 691,1 milyar dolara
yükseldi. Ülkede sanayi üretimi martta aylık bazda %1,4 artarak
piyasa beklentilerinden az yükseliş gösterdi. Paritede 1,3800 –
1,3830 ve 1,3860 seviyeleri direnç, 1,3745 – 1,3726 ve 1,3705
izlenen desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3817

  1.3803  

 1.3780   

1.3757    

 1.3743   

  1.3729  

   1.3706
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USD/TRY

Dolar/TL kuru gün içerisinde 8,0134 ve 8,1574 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü düşüşle 8,0206 seviyesinden tamamladı. Karar
metninde sıkı duruş ifadelerinin çıkarılmasının ardından Türk
Lirası’nda ilk fiyatlamalarda değer kayıpları etkili olurken, günün
ilerleyen bölümünde TL kayıplarını geri aldı. Yurt içinde ekonomi
cephesinden gelebilecek açıklamalar ve iç siyasetteki gelişmeler
yakından izlenmeye devam edilecektir. Nisan ayı itibariyle aşağı
yönlü bir seyrin izlendiği küresel dolar endeksi dün sakin bir seyir
kaydetti. Bugün ABD tarafında inşaat izinleri, konut başlangıçları ve
Michigan tüketici güveni takip edilecektir. Bu sabah 08:35 itibariyle
küresel dolar endeksi 91,70 seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 8,03
seviyelerinden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.1007

  8.0770  

 8.0642   

8.0513    

 8.0277   

  8.0040  

   7.9912

EUR/TRY

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da dün enflasyon
rakamları takip edildi. Almanya’da tüketici fiyat endeksi, mart
ayında aylık bazda %0,5 artarken, yıllık bazda artış %1,7
seviyesinde gerçekleşti. Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası’nın faiz kararı ve mart ayı bütçe dengesi açıklandı.
Merkezi yönetim bütçesi mart ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası ve yapılandırmaların etkisiyle mart ayında 23,8 milyar TL
fazla verdi. TCMB beklentilere paralel olarak faizi sabit bıraktı.
Fakat karar metninde sıkılaşma vurgusu yapan ifadelerin yer
almaması dikkat çekti. Enflasyon vurgusuna yer verilirken,
metindeki değişiklik TL varlıklarda volatilitenin yaşanmasında etkili
oldu. Euro/TL kuru bu sabah 9,63’lü seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.6955

  9.6690  

 9.6505   

9.6320    

 9.6054   

  9.5789  

   9.5604
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XAU/USD

Bu hafta yapılan tahvil ihalelerine gelen talebin yeterli olmasıyla,
ABD 10 yıllık tahvil faizinin gevşemesi, ons altının yükselişini
desteklemeye devam ediyor. Ayrıca Dolarında yatay seyrediyor
olması altını olumlu etkiliyor. ABD ve Çin'den son dönemde gelen
ekonomik veriler, piyasaları tatmin ediyor. Beklentileri karşılıyor.
Her iki ülke için toparlanma sinyalleri güçleniyor. Ayrıca, bu hafta
Fed Başkanı Powell, faizden önce varlık alımlarını azaltmaya
başlayabiliriz ifadesini kullanırken, yine erken zamanda aksiyon
almayacaklarını da vurguladı. Dolayısıyla, bu hafta ons altın
açısından pozitif bir görünüm oluştu. Bugün içinde ABD verileri var
ancak etki sınırlı olabilir. Ons altın için 1754$ - 1741$ - 1727$
destek noktaları, 1775$ - 1787$ - 1799$ direnç noktaları olarak
izlenebilir.
 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,773.42

  1,769.86  

 1,766.95   

1,764.03    

 1,760.47   

  1,756.92  

   1,754.00

DAX Yakın Vade

Ekonomik toparlanma ve aşılama çalışmaları risk iştahını
desteklerken, dün küresel hisse piyasalarında olumlu bir hava etkili
oldu. Ancak mevcut risk ve endişeler gündemdeki yerin koruyor.
Almanya’da araştırma kurumları, ülkenin 2021 yılı büyüme
tahminini %4,7’den %3,7’ye düşürdü. Aşılama çalışmaları, salgın
kaynaklı gelişmeler ve enflasyon endişeleri gündemdeki yerini ve
önemini korumaktadır. Avrupa borsaları dün günü hafif alıcılı
kapanışlarla tamamlarken, DAX vadeli kontratı da günü %0,29’luk
yükselişle 15.271 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 15.195 –
15.028 ve 14.906 seviyeleri destek konumundadır. Bugün Euro
Bölgesi TÜFE rakamı önemli olacaktır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,379.67

  15,350.33  

 15,335.67   

15,321.00    

 15,291.67   

  15,262.33  

   15,247.67
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dün 34.068 puan ile tüm zamanların en yüksek
seviyesini test etti ve dünü %0,90 artışla 34.035 puandan
tamamladı. Bu hafta, ABD'de banka bilançoları açıklanmaya
başladı ve gelen bilançolar beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Dün
açıklanan ABD perakende satışlar beklentilerin üzerinde, haftalık
işsizlik başvuruları ise Mart 2020'den bu yana en düşük
seviyesinde açıklandı. ABD'de son dönemde aşılamanın iyi
yönetiliyor olması, ekonomik destek paketlerinin etkisi ve
işletmelerin yeniden açılması, verilerinde toparlanmasını
destekliyor. Ek olarak, ABD 10 yıllık tahvil faizinin de gevşemesi,
ABD borsalarını olumlu etkiledi. Bu sabah vadelide hafif satıcılı
seyirler var. Sözleşme için 33.791 - 33.674 - 33.561 destek, 34.010
- 34.131 - 34.259 direnç noktaları olarak görülüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,005.67

  33,975.33  

 33,940.67   

33,906.00    

 33,875.67   

  33,845.33  

   33,810.67

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 Endeksi dünü %1.11 yükselişle 4.170 seviyesinden
kapattı. Endeks dün 4.173 puan ile rekorunu tazeledi. Dün ABD
perakende satışlar beklentilerin üzerinde, haftalık işsizlik maaşı
başvuruları ise Mart 2020'den bu yana en düşük seviyesinde
açıklandı. ABD'de aşılamanın hızlanması, işletmelerin yeniden
açılması ve teşvik paketlerinin etkisi, veriler üzerinde görülüyor. Bu
hafta açıklanan ABD'de banka bilançoları da beklentilerinde
üzerinde gerçekleşerek, piyasaları olumlu etkiliyor. Ayrıca bu hafta
ABD tahvil ihalelerine gelen talebin yeterli olması da, ABD 10 yıllık
tahvil faizinin gevşemesini desteklediği gibi borsalara da nefes
aldırdı. Bu sabah vadeli piyasada sınırlı düşüşle işlemler görülüyor.
Sözleşme için 4.176 - 4.192 - 4.207 dirençler, 4.143 - 4.125 - 4.108
destekler.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,173.42

  4,168.83  

 4,163.42   

4,158.00    

 4,153.42   

  4,148.83  

   4,143.42
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Brent Petrol

Uluslararası Enerji Ajansı ve OPEC tarafından yayınlanan
raporlarda, petrol talebine dair yukarı yönlü revizyonların yapılması,
petrol fiyatlarının bu haftaki yükselişini destekliyor. Bu beklentiler,
bu hafta petrol fiyatlarında iyimser bir seyir yaratırken, dünya
genelinde risk iştahının toparlanma çabası da, petrol açısından
olumlu. Ayrıca, ABD ve Çin'de ekonomik veriler, Mart 2020
dönemine göre toparlanma yolunda ilerliyor. Beklentilerin üzerinde
gelen verilerin etkisi piyasalara da olumlu yansıdığı gibi petrol
fiyatları açısından da pozitif bir katkı sağlıyor. Salgın döneminde
durma noktasına gelen ekonomilerin açılma yolunda ilerliyor
olması, piyasaları rahatlatıyor. Brent petrol için 67,88$ - 68,89$ -
69,86$ direnç noktaları, 66,25$ - 65,32$ - 64,28$ destek noktaları
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   67.86

  67.46  

 67.23   

67.01    

 66.60   

  66.20  

   65.97

USD/JPY

ABD’de haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen hafta
193 bin kişi azalarak, 576 bin adet oldu. Perakende satışlar, mart
ayında aylık bazda beklentileri aşarak %9,8 artarak 691,1 milyar
dolara yükseldi. Ülkede sanayi üretimi, martta aylık bazda %1,4
artarak piyasa beklentilerinden az yükseliş gösterdi.  Japonya’da
açıklanan önemli veri akışı bulunmazken, gündeme dair gelişmeler
takip edildi. Ülkede tedbirlerin 4 eyalet için genişletileceği
belirtilirken, Japonya Başbakanı Suga ABD Başkanı Biden ile
olacak görüşmesine ilişkin ikili ilişkilerdeki seyrin güçlenmesinin
hedeflendiğini belirtti. Geri çekilmenin yaşandığı paritede 108,60 –
108,32 ve 108,00 seviyeleri destek, 109,10 – 109,36 ve 109,55
direnç noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   109.33

  109.14  

 109.00   

108.86    

 108.67   

  108.48  

   108.34
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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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