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Piyasa Gündemi

Cuma günü ABD’de açıklanan ekonomik veriler güçlü gelmeye
devam ederken, ekonomik verilerdeki iyileşme küresel toparlanma
beklentilerini destekliyor. İlerleyen süreçte ekonomik görünümdeki
seyir ve merkez bankalarının duruş ile söylemleri küresel
piyasaların yakın takibinde yer alacaktır. Küresel çapta salgın
kaynaklı gelişmeler önemini korurken, yurt içinde sıkılaşan tedbirler
ve tedbirlerin artış kaydeden vakalar üzerindeki etkisi izlenecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    11:00 Euro Bölgesi – Cari İşlemler Dengesi Önem: Orta 

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu,
128 milyar dolar tutarındaki rezervin akıbetine ilişkin konuştu.
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, döviz alım-satımlarının
koordinasyon içerisinde yapılabilmesi için Şubat 2017'de Hazine
Müsteşarlığı ile protokol imzaladıklarını bildirdi. Kavcıoğlu,
"Herhangi bir kesime, banka veya firmaya ayrıcalıklı döviz işlemi
gerçekleştirilmesi söz konusu değil" açıklamasını yaptı. Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu, finansal tüketicilerin
korunmasına yönelik Bireysel Bankacılık Analiz ve Derecelendirme
Modeli’ni hayata geçiriyor. Ekonomi Reform Paketine ilişkin Eylem
Planı doğrultusunda hazırlanan model ile bankacılık sistemine
yönelik halen yapılmakta olan mevzuata uygunluk denetimine
ilaveten proaktif bir bakış açısıyla banka işleyişinin, iş modelinin,
strateji ve politikalarının finansal tüketicilerin hak ve menfaatleri
kapsamında değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Euro Bölgesi

Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi'nin mart ayı yıllık enflasyonuna ilişkin
verileri yayımladı. Euro Bölgesi'nde de şubatta %0,9 olan yıllık
enflasyon, martta %1,3’e çıktı. Avrupa Birliği de şubat ayında %1,3
olan yıllık enflasyon, martta %1,7'ye yükseldi. Söz konusu
enflasyon oranı geçen yılın mart ayında AB’de %1,2, Euro
Bölgesi’nde %0,7 seviyesinde gerçekleşmişti. İtalya Başbakanı
Mario Draghi,  koronavirüs salgınına yönelik ülke genelinde
uygulanan sıkı tedbirlerin 26 Nisan'dan itibaren açık hava
etkinliklerine ağırlık verecek şekilde kademeli gevşetileceğini
açıkladı.

ABD

ABD cephesinde cuma günü konut başlangıçları, inşaat izinleri ve
Michigan tüketici güveni açıklandı. Konut başlangıçları mart ayında
bir önceki aya göre %19,4 oranında artışla 1 milyon 739 bine
yükselirken, inşaat izinleri de mart ayında %2,7 oranında artış
kaydetti ve 1 milyon 766 bin rakamına ulaştı. Açıklanan rakamlar
beklentilerin bir miktar üzerinde geldi. Michigan tüketici güveni ise
mart ayında 84,9 seviyesinde bulunurken, nisan ayında bir önceki
aya göre yükseliş kaydederek 86,5 seviyesine yükseldi. Tüketici
güveninde artış görülmesine karşın açıklanan rakam piyasa
beklentilerinin altında kaldı. Son dönemde ABD’de açıklanan
ekonomik veriler güçlü bir görünüm ortaya koyuyor. Bugün ABD
tarafında açıklanacak önemli bir ekonomik veri bulunmazken,
ilerleyen süreçte açıklanacak ekonomik verilerin performansı
yakından izlenmeye devam edecektir.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.0875 0.19 -0.86 8.77
EURTRY 9.6770 -0.01 -0.46 6.34
EURUSD 1.1964 -0.15 0.45 -2.07
GBPUSD 1.3855 0.17 0.83 1.31
USDJPY 108.59 -0.19 -0.72 5.17

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.8600 1.00 -5.63 58.00
Dolar Endeksi 91.6070 7.00 -54.90 167.00
REK 69.6900 - - 736.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,169.75 -0.16 1.20 11.23
DAX Yakın Vade 15,491.00 0.09 1.60 12.69
Dow Jones Yakın
Vade 33,986.00 -0.28 1.06 11.44

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,778.21 0.09 2.61 -6.45
Gram Altın 462.36 0.26 1.75 1.79
WTI 63.18 0.06 5.59 30.44
BRENT 66.32 -0.10 5.20 28.63
Bakır 4.25 1.02 5.23 20.91

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 17.9600 -8.00 -34.00 506.00
ABD 10 Yıllık 1.5710 -1.60 -9.70 65.40
ABD 2 Yıllık 0.1610 -0.20 -0.80 3.80
Almanya 10 Yıllık -0.2690 -1.00 2.30 30.60
Almanya 2 Yıllık -0.7040 -1.00 0.80 0.90

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.2726 -0.28 -2.07 -2.87
USDIDR 14,564.25 0.26 -0.38 4.60
USDTRY 8.0875 0.19 -0.86 8.77
USDRUB 76.0489 0.58 -1.65 2.58
USDBRL 5.6033 0.27 -2.28 7.89
USDCNY 6.5260 0.08 -0.35 -0.10
USDMXN 19.9032 -0.13 -1.17 0.05
USDCZK 21.6592 0.13 -0.88 0.85
USDHUF 301.9300 0.11 0.69 1.73
USDPLN 3.8004 0.24 -0.13 1.80
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Euro/Dolar

Avrupa cephesinde haftanın son işlem günü mart ayına ait
enflasyon rakamları takip edildi. Euro Bölgesi’nde şubat ayında
%0,9 olan yıllık enflasyon, mart ayında %1,3’e çıkarken aylık bazda
artış %0,9 seviyesinde gerçekleşti. ABD’de Konut başlangıçları
mart ayında bir önceki aya göre %19,4 oranında artışla 1 milyon
739 bine yükselirken, inşaat izinleri de mart ayında %2,7 oranında
artış kaydetti.  Ülkede tüketici güven endeksi, nisanda aylık 1,6
puan artışla 86,5 değerine çıkarak Mart 2020'den bu yana
kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı. 1,1952 seviyesinin üzerinde
seyrin korunması halinde paritede 1,1994 – 1,2010 ve 1,2030
izlenen direnç seviyeleridir. 1,1952 seviyesinin altına fiyatlamanın
sarkması durumunda  1,1934 – 1,1920 ve 1,1900 izlenen destek
noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2017

  1.1998  

 1.1981   

1.1964    

 1.1945   

  1.1925  

   1.1908

GBP/USD

Avrupa Parlamentosu komiteleri, Avrupa Birliği ile İngiltere
arasında Brexit sonrası dönemde ticari ilişkileri belirleyecek
anlaşmayı onayladı. Bugün küresel piyasalarda açıklanacak önemli
veri akışı bulunmazken, gündeme dair gelişmeler izlenecek.
ABD’de konut başlangıçları mart ayında bir önceki aya göre %19,4
oranında artışla 1 milyon 739 bine yükselirken, inşaat izinleri de
mart ayında %2,7 oranında artış kaydetti ve 1 milyon 766 bin
rakamına ulaştı. Tüketici güven endeksi ise nisanda aylık 1,6 puan
artışla 86,5 değerine çıkarak Mart 2020'den bu yana kaydedilen en
yüksek seviyeye çıktı. Paritede toparlanmanın devamında 1,3877 –
1,3900 ve 1,3918 seviyeleri direnç konumundadır. Geri
çekilmelerde ise 1,3835 – 1,3800 ve 1,3782 izlenen desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3922

  1.3890  

 1.3873   

1.3855    

 1.3824   

  1.3792  

   1.3775
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USD/TRY

Dolar/TL kuru gün içerisinde 8,0169 ve 8,1118 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü bir miktar yükselişle 8,0720 seviyesinden
tamamladı. Geçen hafta TCMB toplantısı yakından takip edilirken,
karar metnindeki değişim TL’de dalgalı fiyatlamaların yaşanmasına
neden oldu. Cuma günü gelişen ülke para birimleri dolar karşısında
karışık bir görünüm ortaya koyarken, Türk Lirası gün içerisinde
dolar karşısında değer kaybetti. TCMB Başkanı Kavcıoğlu’nun
cuma günü yaptığı açıklamalar da piyasaların takibinde yer aldı.
Yurt içinde ekonomi cephesinden gelebilecek açıklamalar, iç
siyasetteki gelişmeler ve Türkiye’nin dış ilişkilerindeki seyir
yakından izlenmeye devam edilecektir. Bu sabah 08:30 itibariyle
küresel dolar endeksi 91,63 seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 8,08
seviyelerinden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.1223

  8.1088  

 8.0981   

8.0875    

 8.0740   

  8.0606  

   8.0499

EUR/TRY

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mart ayında %1,3’e çıkarken,
Avrupa Birliği’nde %1,7'ye yükseldi. İtalya Başbakanı Mario Draghi,
 koronavirüs salgınına yönelik ülke genelinde uygulanan sıkı
tedbirlerin 26 Nisan'dan itibaren kademeli gevşetileceğini açıkladı.
Yurt içinde ise açıklanan önemli veri akışı bulunmazken, TCMB
Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun rezerv konusuna ilişkin söylemleri
ön plandaydı. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, döviz alım-
satımlarının koordinasyon içerisinde yapılabilmesi için Şubat
2017'de Hazine Müsteşarlığı ile protokol imzaladıklarını bildirerek,
herhangi bir kesime, banka veya firmaya ayrıcalıklı döviz işlemi
gerçekleştirilmesinin söz konusu olmadığını vurguladı. Euro/TL
kuru bu sabah 9,66’lı seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.7288

  9.7128  

 9.6949   

9.6770    

 9.6610   

  9.6451  

   9.6271
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XAU/USD

Ons altın yeni haftaya güçlü başladı. Cuma günü 1775$
seviyesinden kapanışını gerçekleştiren altın, bu sabah 1783$
seviyesine doğru yükseliş kaydetti. Sınırlı bir kar satışı görülüyor
1783$ sonrası ancak ana resimde altın için olumlu bir tablo var.
ABD 10 yıllık tahvil faizinin gevşemesi ve ayrıca gelen bir habere
göre, Çin hükümeti yerel talebi karşılamak için bankalara büyük
miktarda altın ithalatı izni verdiğini ifade etti. Dolayısıyla altın için
pozitif gelişmeler görülüyor. Bugün için takvim sakin. ABD tahvil
faizinin seyri bugün içinde izlenecek. Ons altın için 1769$ ve 1757$
desteklerinin ardından 1742$ desteği takip edilebilir. Yukarıda ise
1787$ - 1799$ ve 1811$ direnç noktaları olarak karşımıza çıkıyor.  

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,793.92

  1,788.79  

 1,783.47   

1,778.16    

 1,773.03   

  1,767.89  

   1,762.58

DAX Yakın Vade

Güçlü gelen ekonomik veriler risk iştahı ve küresel hisse
piyasalarını genel olarak desteklerken, salgın ve enflasyon kaynaklı
endişeler aşağı yönlü risk unsuru olarak izlenmeye devam ediliyor.
Euro Bölgesi’nde açıklanan mart ayı enflasyon rakamı beklentilere
paralel gerçekleşti ve yıllık TÜFE %1,3 oldu. Aşılama çalışmaları,
salgın kaynaklı gelişmeler ve enflasyon endişeleri gündemdeki
yerini ve önemini korumaktadır. Avrupa borsaları cuma gününü
yükselişlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü %1,35’lik
yükselişle 15.477 puandan tamamladı. Cuma günü zirvelerin
yenilendiği DAX vadelisinde bu sabah yatay bir seyir izlenirken,
yükselişlerde 15.580 – 15.685 ve 15.830 direnç olarak takip
edilebilir. Geri çekilmelerde ise 15.380 – 15.275 ve 15.160
seviyeleri destek konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,547.33

  15,531.67  

 15,511.33   

15,491.00    

 15,475.33   

  15,459.67  

   15,439.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi cuma gününü %0,48 yükselişle 34.200
seviyesinden kapattı. DJ endeksi aynı gün 34.256 ile tüm
zamanların en yüksek seviyesini test etti. ABD 10 yıllık tahvil
faizindeki gevşeme, ABD'de beklentilerin üzerinde gelen ekonomik
veriler ve banka karlarının piyasaları tatmin etmesiyle, ABD
borsalarında geçtiğimiz hafta risk iştahı güçlüydü. ABD ile Rusya
arasındaki siyasi gelişmeler ve bilançolar bu hafta için izlenebilir.
Bugün için takvim sakin. Bu sabah ABD vadeli piyasada DJ
endeksi hafif satıcılı. Sözleşme için 34.069 - 34.192 dirençlerinin
ardından 34.330 direnci izlenebilir. Geri çekilmelerin görülmesi
durumunda 33.832 desteği ilk olarak görülüyor. Bu desteğin
ardından 33.709 - 33.626 destek noktaları olarak karşımıza
çıkmakta. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,109.33

  34,074.67  

 34,030.33   

33,986.00    

 33,951.33   

  33,916.67  

   33,872.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 Endeksi cuma gününü %0,36 artışla 4.185 puandan
tamamladı. Endeks, Cuma günü 4.191 puanla rekor tazeledi. Hafta
içerisinde ABD'de beklentilerin üzerinde gelen ekonomik veriler,
ABD'de büyük bankaların finansalları piyasaları tatmin ederken,
ABD 10 yıllık tahvil faizinin de gevşemesi, ABD borsalarını olumlu
etkiledi. Alımlar güçlenerek, yeni rekor seviyeler görüldü. Bu hafta
içinde bilançolar ve ABD ile Rusya arasındaki gelişmeler izlenebilir.
Bugün için takvim sakin. Bu sabah ABD vadelilerinde S&P 500
endeksi sınırlı kayıpla işlem görüyor. Sözleşme için 4.150 - 4.134
desteklerinden sonra 4.119 desteği görülüyor. Yukarı yönlü
hareketin devamı durumunda ise 4.183 direncinin ardından 4.199
direnci izlenebilir. Bu dirençlerden sonra ise 4.216 direnci takip
edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,185.92

  4,179.08  

 4,174.42   

4,169.75    

 4,162.92   

  4,156.08  

   4,151.42
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Brent Petrol

Petrol fiyatları, yeni haftaya temkinli başladı. Geçtiğimiz hafta,
Uluslararası Enerji Ajansı ve OPEC tarafından yayınlanan
raporlarda, petrol talebinin yukarı yönlü revizyonu, fiyatlarında
yükselmesini destekledi. Aynı zamanda, ABD'de tahvil ihalelerine
gelen talebin yeterli olmasıyla ABD 10 yıllık tahvil faizinin
gevşemesi ve Dolardaki yatay görünümde, petrol fiyatlarının
hareketini destekledi. Bugün için takvim sakin. Olası haber
akışlarına karşı dikkatli olunmalı. Brent petrol için 67,40$ - 68,37$ -
69,18$ direnç noktaları olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise
66,05$ - 65,15$ - 63,87$ destek noktaları olarak görülüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   67.04

  66.71  

 66.52   

66.32    

 65.99   

  65.66  

   65.46

USD/JPY

ABD’de cuma günü konut başlangıçları, inşaat izinleri ve Michigan
tüketici güveni açıklandı. Konut başlangıçları mart ayında bir önceki
aya göre %19,4 oranında artışla 1 milyon 739 bine yükselirken,
inşaat izinleri de mart ayında %2,7 oranında artış kaydetti ve 1
milyon 766 bin rakamına ulaştı.  Tüketici güven endeksi ise
nisanda aylık 1,6 puan artışla 86,5 değerine çıkarak Mart 2020'den
bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı. Japonya Başbakanı
Suga ABD Başkanı Biden ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi.
Görüşmede ikili ilişkilerin seyrine ilişkin politikalar ele alındı. Bu
sabah ülkede ticaret fazlası mart ayında 663,7 milyar yene
yükseldi. Geri çekilmenin yaşandığı paritede 108,32 – 108,00 ve
107,78 seviyeleri destek, 108,96 - 109,10 ve 109,36 direnç
noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   109.04

  108.93  

 108.76   

108.59    

 108.49   

  108.38  

   108.21
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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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