
Forex Bülten 20 Nisan 2021

Piyasa Gündemi

Son dönemde küresel ekonomik görünümdeki toparlanma ve güçlü
gelen ekonomik veriler risk iştahını desteklerken, enflasyon ve
salgın kaynaklı endişeler gündemdeki önemini ve yerini koruyor.
Önümüzdeki süreçte küresel çapta açıklanacak ekonomik verilerin
performansı ve merkez bankalarının söylemleri fiyatlamalar
üzerinde etkili olacaktır. Yurt içinde ise ekonomi yönetiminden
gelebilecek açıklamalar, iç siyasetteki gelişmeler ve vaka
sayılarının seyri yakından izlenmektedir.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    Açıklanacak önemli bir ekonomik veri akışı bulunmamaktadır.

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, '128 milyar dolar'
tartışmalarıyla ilgili olarak; "Hazine hesapları üzerinden döviz alım
ve satım işlemi Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilmiştir,
burada MB'nin muhabir bir banka aracılığıyla bu alım ve satım
işlemlerinin elektronik işlem platformlarında gerçekleştiğini
görüyoruz. Burada kesinlikle yasal olmayan bir durum söz konusu
değil, kesinlikle bir yolsuzluk söz konusu değil" dedi. TCMB'nin
açıkladığı Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre;
şubat sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 2020 yıl sonuna
kıyasla %3,4 artışla 248,9 milyar dolar, yükümlülükleri ise %1,4
azalışla 636 milyar dolar olarak gerçekleşti.  Türkiye'nin yurt dışı
varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP,
şubatta eksi 387,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Euro Bölgesi

Avrupa Merkez Bankası verilerine göre, Euro Bölgesi’nin şubat
dönemi ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre Euro
Bölgesi’nde ocakta 30,5 milyar Euro olan cari fazla şubat ayında
8,8 milyar Euro azalarak 25,9 milyar Euro ya geriledi. Şubat ayına
kadar geçen 12 ayda, Euro Bölgesi’nin cari hesap fazlası 263
milyar Euro dan 259 milyar Euro ya geriledi. Cari hesap fazlasının
GSYH'ya oranı ise %2,2'den 2,3’üne yükseldi. AB'nin cari hesap
fazlası GSYİH'nın %2,3'e yükseldi. AB'nin cari fazlası 2020 yılın
şubat ayında GSYH'nın %2,2'si düzeyindeydi. Euro Bölgesi'nin
şubat ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat faaliyeti
verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde inşaat
faaliyeti, şubatta bir önceki aya kıyasla %2,1, 2020'nin şubat ayına
göre de %5,8 geriledi. Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada,
daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 500 milyon dozun
üzerine AB'ye 100 milyon doz daha aşı tedarik edileceği belirtildi.
Açıklamada, 100 milyon doz aşının 2021'de dağıtılmasının
beklendiği kaydedildi. 

ABD

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings,
gelişmekte olan ülke notlarında aşağı yönlü baskının sürdüğünü
belirtti. Kırılgan sınır piyasalarının Fed varlık alımlarını azaltmaya
başlaması riskine açık olduğuna inanıldığı belirtilen açıklamada,
gelişmekte olan piyasalarda sistemsel bir şokun ise muhtemel
olmadığı aktarıldı. ABD Hazine Bakanlığı, mali politikalar
aracılığıyla iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında İklim Merkezi
oluşturduklarını duyurdu.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.0770 -0.23 -0.52 8.63
EURTRY 9.7495 0.06 0.50 7.14
EURUSD 1.2060 0.20 0.94 -1.28
GBPUSD 1.3999 0.09 1.81 2.37
USDJPY 108.20 0.01 -0.79 4.79

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.8738 1.38 -2.75 59.38
Dolar Endeksi 90.9690 -7.40 -81.80 103.20
REK 69.6900 - - 736.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,164.50 0.22 0.77 11.09
DAX Yakın Vade 15,404.00 -0.01 0.95 12.06
Dow Jones Yakın
Vade 34,040.00 0.24 1.40 11.62

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,771.22 -0.01 1.48 -6.82
Gram Altın 459.95 -0.21 0.98 1.26
WTI 63.99 0.77 5.78 32.13
BRENT 67.24 0.84 5.45 30.41
Bakır 4.33 0.66 7.09 23.16

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 17.9100 -33.00 -65.00 295.00
Türkiye 10 Yıllık 17.9500 -1.00 -25.00 505.00
ABD 10 Yıllık 1.6190 0.90 -0.10 70.20
ABD 2 Yıllık 0.1610 0.00 0.00 3.80
Almanya 10 Yıllık -0.2350 -0.50 6.60 34.00
Almanya 2 Yıllık -0.6840 -0.10 2.60 2.90

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.2042 -0.14 -2.10 -3.34
USDIDR 14,488.50 -0.23 -0.90 4.05
USDTRY 8.0823 -0.16 -0.46 8.70
USDRUB 76.1248 -0.34 -0.20 2.68
USDBRL 5.5460 -0.06 -3.00 6.79
USDCNY 6.4944 -0.24 -0.76 -0.59
USDMXN 19.8124 -0.04 -1.36 -0.41
USDCZK 21.5140 -0.17 -0.78 0.17
USDHUF 299.4800 -0.18 -0.39 0.90
USDPLN 3.7775 -0.14 -1.10 1.18
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Euro/Dolar

Avrupa cephesinde haftanın ilk işlem günü şubat dönemi ödemeler
dengesi verileri açıklandı. Euro Bölgesi’nde ocakta 30,5 milyar euro
olan cari fazla şubat ayında 8,8 milyar euro azalarak 25,9 milyar
euro ya geriledi. Şubat ayına kadar geçen 12 ayda, Euro
Bölgesi’nin cari hesap fazlası 263 milyar euro dan 259 milyar euro
ya geriledi. ABD’de dün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken,
dolardaki ve uzun vadeli tahvil faizlerindeki seyir ön plana çıktı.
Dolarda geri çekilme yaşanırken, tahvil faizlerinde tekrar yükseliş
kaydedildi. Dün yaşanan sert yükselişin ardından pozitif seyrin
sürdüğü paritede 1,2080 – 1,2100 ve 1,2115 izlenen direnç
seviyeleridir. Düzeltme hareketlerinin yaşanması durumunda ise
1,2030 – 1,2010 ve 1,1990 destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2116

  1.2094  

 1.2077   

1.2060    

 1.2038   

  1.2016  

   1.1999

GBP/USD

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, ülkenin kendi dijital para birimi
için özel bir ekip kurduklarını açıkladı. Açıklamasında Sunak,
İngiltere Merkez Bankası'nın Bitcoin gibi kripto para birimlerinin
yarattığı bazı zorlukların üstesinden gelmek amacıyla ülkeye ait bir
dijital para birimi üzerinde çalıştığını söyledi. Diğer yandan
Başbakan Johnson'ın Hindistan gezisinin artan vaka sayıları
nedeniyle iptal edildiği belirtildi. ABD’de ekonomik veri akışı
sakinken, gündeme dair gelişmeler takip edildi. Dolarda geri
çekilme yaşanırken, GBP’te sert yükseliş kaydedildi. İki haftadır
yükseliş ivmesinin korunduğu paritede yükselişlerde 1,4016 –
1,4052 ve 1,4086 takip edilen direnç seviyeleridir. Geri
çekilmelerde ise 1,3975 – 1,3950 ve 1,3918 izlenen desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.4049

  1.4029  

 1.4014   

1.3999    

 1.3980   

  1.3960  

   1.3945
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USD/TRY

Dolar/TL kuru gün içerisinde 8,0346 ve 8,1119 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü bir miktar yükselişle 8,0955 seviyesinden
tamamladı. Enflasyon endişeleri ve merkez bankalarının erken bir
sıkılaşmaya gidebileceğine ilişkin endişeler gelişen ülke para
birimleri üzerinde baskı oluştururken, gelişen ülke para birimlerinde
dün de karışık bir görünüm etkili oldu. Yurt içinde rezerv
tartışmaları yurt içi piyasaların takibinde yer alırken, Hazine ve
Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın bu konuda dünkü açıklamaları ön
plana çıktı. Nisan ayı içerisinde aşağı yönlü bir seyrin izlendiği
küresel dolar endeksi dün düşüşlerin hız kazandığı görüldü. Bu
sabah 08:35 itibariyle küresel dolar endeksi 90,95 seviyelerinden,
Dolar/TL kuru ise 8,10 seviyelerinden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.1312

  8.1203  

 8.0987   

8.0770    

 8.0662   

  8.0553  

   8.0337

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde şubat ayına ilişkin ödemeler dengesi ve inşaat
faaliyetleri verileri takip edildi. Euro Bölgesi’nde ocakta 30,5 milyar
euro olan cari fazla şubat ayında 8,8 milyar euro azalarak 25,9
milyar euro ya geriledi. Böylece Euro Bölgesi’nin cari işlemler
fazlası düşük net mal ve hizmet ihracatıyla şubatta daraldı. Yurt
içinde ise uluslararası yatırım pozisyonları ve Hazine ve Maliye
Bakanı Lütfi Elvan’ın rezerv konusuna ilişkin söylemleri ön
plandaydı. Türkiye'nin şubat sonu itibarıyla yurt dışı varlıkları 248,9
milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 636 milyar dolar olarak
gerçekleşti. Ülkede net uluslararası yatırım pozisyonu, şubat
ayında 387,1 milyar dolar açık verdi. Euro/TL kuru bu sabah
9,76’lı seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.8440

  9.8172  

 9.7833   

9.7495    

 9.7227   

  9.6959  

   9.6620
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XAU/USD

Salgın nedeniyle aşılamalara rağmen dünyada artan vaka sayıları,
kısa zamanda bu hastalığın sona erme ihtimalini zorlaştırıyor. Bu
durum ekonomilerinde büyümesine engel olabilir algısıyla
piyasalarda tedirginlik başladı. Ancak bu gelişmeler ons altın
açısından pozitif. Altın geçtiğimiz haftadan bu yana yükselişini
sürdürüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizinin dün yeniden yukarı yönlü
tepki vermesi, ons altının bir miktar hızını törpülemiş olsa bile
şimdilik altında satışlar sınırlı kalıyor. Bugün için açıklanacak
önemli bir ABD verisi bulunmuyor. Piyasada riski iştahı zaman
zaman azalıyor, dolayısıyla endekslerin seyri bugün için takip
edilebilir. Salgınla ilgili gelişmelerde altın için önemli. Ons altın için
1783$ - 1793$ - 1805$ dirençler, 1762$ - 1749$ - 1738$ destekler
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,786.22

  1,780.98  

 1,776.11   

1,771.24    

 1,766.01   

  1,760.77  

   1,755.90

DAX Yakın Vade

Son haftalarda güçlü gelen ekonomik veriler hisse piyasalarını
desteklerken, mevcuttaki endişeler aşağı yönlü risk unsuru olarak
takip ediliyor. Yeni haftanın ilk gününde küresel hisse piyasalarında
bir miktar satıcılı fiyatlama etkili oldu. Pfizer’den gelen açıklamaya
göre AB'ye 100 milyon doz daha Kovid-19 aşısı verileceği ifade
edildi. Aşılama çalışmaları, salgın kaynaklı gelişmeler ve enflasyon
endişeleri gündemdeki yerini ve önemini korumaktadır. Avrupa
borsaları dün günü genel olarak düşüşlerle tamamlarken, DAX
vadeli kontratı günü %0,47’lik düşüşle 15.405 puandan tamamladı.
Bu sabah yataya yakın bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde
yükselişlerde 15.529 – 15.660 ve 15.800 direnç olarak izlenebilir.
Geri çekilmelerde ise 15.330 – 15.205 ve 15.060 seviyeleri destek
konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,446.00

  15,432.00  

 15,418.00   

15,404.00    

 15,390.00   

  15,376.00  

   15,362.00

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 20 Nisan 2021

Dow Jones Yakın Vade

Tesla'nın ürettiği elektrikli sürücüsüz aracının iki kişinin ölümüne
neden olmasıyla dün Tesla hisselerinde sert düşüşler görüldü.
Teknoloji hisselerinin genelinde görülen negatif görünüm, diğer
endekslerinde seyrini etkiledi. Dünya genelinde, vaka sayılarındaki
artış, salgınla ilgili endişeleri arttırırken, dün ABD 10 yıllık tahvil
faizinde de yeniden yukarı yönlü tepkiler izlendi. Bu gelişmeler
doğrultusunda, dün Dow Jones endeksi günü %0,36 düşüşle
34.077 puandan tamamladı. Bu sabah ABD vadelilerinde DJ
endeksi hafif alıcılı seyrediyor. ABD'de bilançolar açıklanmaya
devam ediyor, bugün içinde takip edilebilir. Veri takvimi açısından
sakin. Sözleşme için 34.130 - 34.264 - 31.391 dirençler olurken,
33.919 - 33.798 - 33.689 destekler olarak karşımıza çıkıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,155.33

  34,110.67  

 34,075.33   

34,040.00    

 33,995.33   

  33,950.67  

   33,915.33

S&P 500 Yakın Vade

Dünya genelinde vaka sayılarında artışın görülmesi, piyasaları
tedirgin ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi geçtiğimiz hafta sakin
seyrederken, dün yeniden yukarı yönde tepkisine başladı ve bu
durum fiyatları baskılıyor. Tesla'nın ürettiği elektrikli sürücüsüz
aracının iki kişinin ölümüne neden olması, dün Tesla hisselerinde
sert satışların görülmesini tetikledi. Teknoloji hisselerine yayılan
satışlar, S&P 500 ve DJ endeksi üzerinde de negatif yansımalara
neden oldu. Dolayısıyla dün S&P 500 Endeksi günü %0,53 kayıpla
4.163 seviyesinden kapattı. Bu sabah ABD vadelilerinde sınırlı
yükselişle işlemler görülüyor. Bugün için veri takvimi sakin, ABD'de
finansallar açıklandığı için onlar izlenebilir. Sözleşme için 4.147 -
4.131 - 4.116 destekler, 4.176 - 4.191 - 4.211 dirençler olarak takip
edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,179.83

  4,173.17  

 4,168.83   

4,164.50    

 4,157.83   

  4,151.17  

   4,146.83
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Brent Petrol

28 Nisan günü OPEC+ aylık toplantısı bulunuyor. Bu toplantı için
OPEC+ petrol üretimini sınırlandırma anlaşmasına katılan ülkelerin
bakanlarının daha kısa bir müzakere yapacağı söyleniyor. Bu
konuyla ilgili Rusya ve S. Arabistan'ın bir karar vermediği de ifade
ediliyor. Libya'da petrol yükleme işlemlerinin askıya alındığı
belirtildi. Libya Merkez Bankasının liman bütçesini reddetmesinden
dolayı askıya alındığı söyleniyor. Bu durumdan dolayı Libya'da
üretimde günlük 280 bin varil düşüş olacağı da belirtildi. Libya'da
üretimin günlük 1 mn varil altına düşmesi demek. Libya'daki bu
düşüş petrol açısından olumlu yorumlanıyor. Dünya genelinde
salgınla ilgili endişeler görülürken, salgının seyri petrol içinde
izlenmeli. Brent petrol için 68,39$ - 69,32$ - 70,36$ dirençler,
67,15$ - 66,20$ - 65,18$ destekler.

Günlük Pivot Seviyeleri
   68.27

  67.78  

 67.51   

67.24    

 66.75   

  66.27  

   66.00

USD/JPY

ABD’de haftanın ilk işlem günü ekonomik veri akışı sakin
seyrederken, gündeme dair gelişmeler takip edildi. Hazine
Bakanlığı, mali politikalar aracılığıyla iklim değişikliğiyle mücadele
kapsamında İklim Merkezi oluşturduklarını duyurdu. Japonya’da
dün mart ayına ilişkin dış ticaret verilerini yayımladı. Japonya’nın
ihracatı yıllık bazda %16,1 artışla 7,4 trilyon yene, ithalatı ise %5,7
artışla 6,7 trilyon yene ulaştı. Buna göre, Japonya’nın mart ayı
ticaret fazlası 663,7 yen düzeyine yükseldi. Dolardaki değer kaybı
ile sert geri çekilmenin yaşandığı paritede bu sabahta satıcılı seyir
sürmektedir. Geri çekilmelerde 107,95 - 107,78 ve 107,48 destek
seviyeleridir. Toparlanmalarda ise 108,32 – 108,74 ve 109,00
direnç seviyeleri konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   108.70

  108.51  

 108.35   

108.20    

 108.01   

  107.82  

   107.67
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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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