
Forex Bülten 21 Nisan 2021

Piyasa Gündemi

Haftanın ilk yarısında küresel çapta ekonomik veri akışı sakin
seyrederken, salgın ve enflasyon kaynaklı endişeler risk iştahı
üzerinde baskı oluşturuyor. Önceki haftalarda ise güçlü gelen
ekonomik veriler risk iştahını desteklerken, ilerleyen süreçte
ekonomik görünümdeki toparlanmanın gücü ve merkez
bankalarının söylemleri takip edilecektir. Yurt içinde ise iç
siyasetteki gelişmeler ve salgın cephesindeki durum yakından
izlenmeye devam edilecektir. 

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

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart itibarıyla merkezi yönetim brüt
borç stoku verilerini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi
yönetim brüt borç stokunun, mart sonu itibarıyla 1 trilyon 950 milyar
lira olduğunu açıkladı. TÜRKBESD verilerine göre mart ayında
beyaz eşya satışlarında iç pazarda bir önceki yılın aynı dönemine
göre %26 artış yaşandı ve satış adeti 887.987 olarak açıklandı.
 Beyaz eşya satışlarındaki pozitif seyir devam ederken, satış artış
hızında yavaşlama dikkat çekti. İç satışlarda yıllık artış Kasım
2020'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Hazine ve Maliye
Bakanlığı dün 4 ve 7 yıl vadeli iki tahvil ihalesi gerçekleştirdi.
İhalelerde toplam 2,2 milyar TL, ihaleler öncesinde ise kamu
kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 6,9 milyar TL net rot
satışlarla birlikte dünkü toplam borçlanma tutarı 9,1 milyar TL oldu.
Bugün de yurt içinde önemli bir ekonomik veri akışı bulunmazken,
iç siyasetteki gelişmeler ile dış ilişkilerdeki seyir piyasaların
takibinde yer almaya devam edecek.

Euro Bölgesi

Pfizer ve BioNTech'ten önceki gün yapılan açıklamada, daha önce
yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 500 milyon dozun üzerine AB'ye
100 milyon doz daha aşı tedarik edileceği belirtilirken, salgın
kaynaklı gelişmeler ve aşılama çalışmalarına yönelik haber akışları
önemini korumaktadır. Almanya’da dün açıklanan üretici fiyat
endeksi mart ayında aylık bazda %0,9 oranında artış kaydetti ve
yıllık ÜFE %3,7 oldu. Beklentiler aylık %0,6 ve yıllık %3,3 artış
olması yönündeydi. Açıklanan rakam beklentilerin üzerinde geldi. 

İngiltere

İngiliz havacılık ve uzay endüstrisi firmaları Brexit anlaşmasının
parça üretimini tehdit ettiğine dair uyarıda bulundu. İngiltere’de dün
açıklanan işsizlik oranı Aralık-Şubat döneminde %4,9’a geriledi. Bir
önceki açıklanan rakam %5,0 oranında bulunmaktaydı. Küresel
çapta ekonomik veri akışı bugün de sakin seyrederken, bugün
İngiltere’de mart ayı TÜFE rakamı açıklanacaktır. 

ABD

Doların dün küresel çapta değer kaybettiği görülürken, bugün
yataya yakın bir fiyatlama etkili oluyor. Enflasyon ve salgın kaynaklı
endişeler küresel risk iştahı üzerinde baskı oluştururken, son
dönemde güçlü gelen ekonomik veriler ve aşılama çalışmaları ise
risk iştahını desteklen gelişmeler olarak sıralanabilir. Önümüzdeki
süreçte küresel ekonomik görünüm ve Fed başta olmak üzere
merkez bankalarının söylemleri önemli olacaktır.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.1250 0.11 0.56 9.27
EURTRY 9.7749 0.06 1.00 7.42
EURUSD 1.2032 -0.05 0.43 -1.52
GBPUSD 1.3933 -0.03 1.11 1.88
USDJPY 107.98 -0.10 -0.89 4.57

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.9313 5.75 1.50 65.13
Dolar Endeksi 91.2090 1.30 -39.90 127.20
REK 69.6900 - - 736.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,119.25 -0.18 0.03 9.88
DAX Yakın Vade 15,170.00 0.22 -0.37 10.36
Dow Jones Yakın
Vade 33,658.00 -0.13 0.10 10.36

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,784.76 0.36 2.79 -6.11
Gram Altın 466.22 0.45 3.42 2.64
WTI 62.26 -0.25 -0.97 28.55
BRENT 65.62 -0.25 -0.62 27.25
Bakır 4.28 -0.67 4.96 21.74

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 17.9400 3.00 -48.00 298.00
Türkiye 10 Yıllık 18.2300 28.00 1.00 533.00
ABD 10 Yıllık 1.5610 -0.50 -7.10 64.40
ABD 2 Yıllık 0.1490 -0.40 -1.40 2.60
Almanya 10 Yıllık -0.2630 -0.30 -0.60 31.20
Almanya 2 Yıllık -0.6990 -0.10 -0.60 1.40

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.3237 0.12 -0.47 -2.52
USDIDR 14,552.40 0.05 -0.43 4.51
USDTRY 8.1250 0.11 0.56 9.27
USDRUB 76.7848 -0.19 1.32 3.57
USDBRL 5.5701 0.05 -1.46 7.25
USDCNY 6.4981 -0.02 -0.48 -0.53
USDMXN 19.9516 -0.09 -0.59 0.29
USDCZK 21.5612 0.09 -0.41 0.39
USDHUF 300.3680 0.00 0.39 1.20
USDPLN 3.7819 0.00 -0.53 1.30
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Euro/Dolar

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da mart ayına ait
üretici fiyat endeksi açıklandı. Ülkede mart ayına ait üretici fiyat
endeksi beklentilerin üzerinde aylık bazda %0,9 oranında artış
kaydederken, yıllık bazda üretici fiyat endeksi %3,7 oldu. ABD’de
dün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken, gündeme dair
gelişmeler takip edildi. Doların dün küresel çapta değer kaybettiği
görülürken, önceki gün yükselişin yaşandığı tahvil faizlerinde geri
çekilme kaydedildi. Paritede dün 1,2080 seviyesinin test
edilmesinin ardından düzeltme hareketlerinin etkili olduğu
görülmektedir. Paritede düzeltme hareketlerinin devam etmesi
halinde 1,2010 – 1,1990 ve 1,1975 destek seviyeleri olarak
izlenmektedir. Toparlanmalarda ise 1,2048 - 1,2080 ve 1,2100
seviyeleri takip edilmektedir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2062

  1.2053  

 1.2043   

1.2032    

 1.2023   

  1.2014  

   1.2003

GBP/USD

İngiltere dün koronavirüs önlemleri kapsamında kısıtlamaların
olduğu Aralık-Şubat döneminde işsizlik oranı %4,9’a geriledi.
Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın istihdamı korumak amacıyla
başlattığı ödeme programları da bu sektörlerdeki büyük düşüşlerin
önüne geçemedi. Mağazalar ve restoranlar bu aydan itibaren
yeniden açılmaya başladı. ABD’de dün açıklanan önemli veri akışı
bulunmazken, gündeme dair gelişmeler takip edildi. Küresel çapta
ekonomik veri akışı bugün de sakin seyrederken, bugün
İngiltere’de mart ayı TÜFE rakamı açıklanacaktır. Paritede 1,4008
seviyesinin test edilmesinin ardından düzeltme hareketleri
kaydedilmektedir. Paritede geri çekilmelerde 1,3915 – 1,3885 ve
1,3860 seviyeleri destek, 1,3958 – 1,3978 ve 1,4010 izlenen
dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3984

  1.3967  

 1.3950   

1.3933    

 1.3916   

  1.3899  

   1.3882
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USD/TRY

Dolar/TL kuru gün içerisinde 8,0720 ve 8,1339 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü bir miktar yükselişle 8,1159 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 ekonomi
cephesinden gelebilecek açıklamalar, iç siyasetteki gelişmeler ve
Türkiye’nin dış ilişkilerindeki seyir yakından izlenecektir. Nisan ayı
içerisinde aşağı yönlü bir seyrin izlendiği ve önceki gün kayıpların
hız kazandığı küresel dolar endeksinde dün yatay bir seyir etkili
oldu. Bu sabah 08:40  itibariyle küresel dolar endeksi 91,22
seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 8,12 seviyelerinden işlem
görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.1605

  8.1443  

 8.1347   

8.1250    

 8.1089   

  8.0927  

   8.0831

EUR/TRY

Avrupa cephesinde Almanya’da mart ayına ait üretici fiyat endeksi
açıklandı. Ülkede mart ayına ait üretici fiyat endeksi beklentilerin
üzerinde aylık bazda %0,9 oranında artış kaydederken, yıllık bazda
üretici fiyat endeksi %3,7 oldu. Diğer yandan Pfizer ve
BioNTech'ten Avrupa Birliği’ne anlaşmaya varılan 500 milyon
dozun üzerine 100 milyon doz daha tedarik edileceği gelişmesi öne
çıkan başlıklar arasında yer aldı. Yurt içinde ise Hazine ve Maliye
Bakanlığı, merkezi yönetim brüt borç stokunun, mart sonu itibarıyla
1 trilyon 950 milyar lira olduğunu açıkladı. Bugün de yurt içinde
önemli bir ekonomik veri akışı bulunmazken, iç siyasetteki
gelişmeler ile dış ilişkilerdeki seyir piyasaların takibinde yer almaya
devam edecek. Euro/TL kuru bu sabah 9,77’li seviyelerden
fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.8309

  9.8131  

 9.7940   

9.7749    

 9.7570   

  9.7392  

   9.7201
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XAU/USD

Ons altın fiyatları, piyasalardaki risk iştahının azalması karşısında
yükselişini koruyor. Bu sabah hafif alıcılı seyreden altın için salgının
seyri yakından izleniyor. Piyasalarda, artan vaka sayılarındaki
endişe verici tablo nedeniyle alımlar zayıfladı. Risten kaçışlar
görülürken, bu durum güvenli liman olan altına olan girişleri
destekliyor. Ayrıca, ABD 10 yıllık tahvil faizinin de yeniden %1,60
seviyesinin altına doğru gevşemesi de ons altının yükselişini
destekleyen bir başka faktör olarak eklenebilir. Bugün için gündem
sakin. Ancak, salgının seyri, borsalardaki görünüm ve ABD - Rusya
arasındaki gelişmeler yakından izlenebilir. Ayrıca, ABD 10 yıllık
tahvil faizinin seyri de önemli. Ons altın için 1790$ - 1800$ - 1811$
dirençler, 1770$ - 1759$ - 1748$ destekler olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,796.36

  1,790.66  

 1,787.73   

1,784.80    

 1,779.09   

  1,773.39  

   1,770.46

DAX Yakın Vade

Son haftalarda güçlü gelen ekonomik veriler küresel hisse
piyasalarını desteklerken, veri akışının sakin seyrettiği bu haftada
ise mevcut endişeler ve riskler hisse piyasaları üzerinde baskı
oluşturuyor. Almanya’da açıklanan mart ayı ÜFE rakamı
beklentilerin üzerinde gelerek aylık bazda %0,9; yıllık bazda ise
%3,7 oranında artış kaydetti. Aşılama çalışmaları, salgın kaynaklı
gelişmeler ve enflasyon endişeleri gündemdeki yerini ve önemini
korumaktadır. Avrupa borsaları dün günü %2’leri bulan düşüşlerle
tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü %1,75’lik düşüşle 15.136
puandan tamamladı. Bu sabah tepki çabasının izlendiği DAX
vadelisinde yükselişlerde 15.210 – 15.338 ve 15.529 seviyeleri
direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 15.045 – 14.906 ve
14.805 seviyeleri destek konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,257.67

  15,223.33  

 15,196.67   

15,170.00    

 15,135.67   

  15,101.33  

   15,074.67
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0,75 düşüşle 33.821 seviyesinden
tamamladı. ABD endekslerinde sektör bazlı ayrışmalar görülüyor.
Özellikle, dünyada artan vaka sayıları nedeniyle ulaştırma
sektöründeki kayıplar, endeksler üzerinde de baskı kurmakta.
Dünya geneline yayılan bu endişe, riskten kaçışa neden oluyor.
Dün Fed Başkanı Powell, Cumhuriyetçi bir Senatöre yazmış olduğu
mektupta, enflasyon hedefinin aşılmasına şimdilik izin
vermeyeceklerini belirtirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise dün
yükselişine ara verip yeniden gevşemeye başladı. Bu sabah ABD
vadelileri hafif satıcılı. Salgının yanında ABD-Rusya arasındaki
gelişmelerde borsaların seyri açısından izlenmeli. Sözleşme için
33.587 - 33.453 - 33.282 destekler, 33.775 - 33.896 - 34.047
dirençler olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,812.00

  33,768.00  

 33,713.00   

33,658.00    

 33,614.00   

  33,570.00  

   33,515.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 Endeksi dünü %0,68 kayıpla 4.134 puandan kapattı.
Dünyada artan vaka sayıları endişe verici. Bu durum sektör bazlı
ayrışmalara neden oluyor ve ulaştırma sektöründeki negatif
görünüm, endeksleri de baskılamaya başladı. Bu nedenle,
piyasalarda risk iştahı zayıf. Fed Başkanı Powell, Cumhuriyetçi bir
Senatöre yazdığı mektupta, enflasyonda şimdilik hedefin
aşılmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. ABD 10 yıllık tahvil faizi
de dün gevşemeye başladı ve yeniden %1,60 seviyesinin altına
doğru tepki verdi. Bu sabah ABD vadeli piyasasında hafif satıcılı
seyirler görülüyor. Borsalar için salgının seyri ve ABD-Rusya
arasındaki gelişmelerde takip edilmeli. Sözleşme için 4.138 - 4.152
- 4.167 direnç noktaları, 4.107 - 4.088 - 4.070 destek noktaları
olarak karşımıza çıkıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,137.75

  4,131.50  

 4,125.50   

4,119.50    

 4,113.25   

  4,107.00  

   4,101.00
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Brent Petrol

Petrol fiyatları, artan vaka sayıları nedeniyle yükselmekte
zorlanıyor. Dünya genelinde vaka sayılarındaki artışın endişe verici
olması, petrol tüketiminin de azalmasını tetikliyor. Bu nedenle,
petrol fiyatlarını da olumsuz etkiliyor. Petrol talep kısmında özellikle
2. çeyrek sonrası için toparlanma beklentileri bulunurken, dünyada
aşılamalara rağmen salgının hala sürüyor olması, bu
beklentilerinde ilerleyen günlerde değişmesine neden olabilir.
Dolayısıyla salgının seyri bu açıdan önem arz ediyor. Küresel
borsalarda, ulaştırma sektörlerinde düşüşler dikkat çekerken, bu
durumun devam etmesi, petrolünde bir süre sonra düşüşünü
hızlandırabilir. Piyasada riskten kaçış var. Brent petrol için 66,76$ -
67,71$ - 68,69$ dirençler, 65,32$ - 64,33$ - 63,47$ destekler
olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   66.57

  66.26  

 65.94   

65.62    

 65.31   

  65.01  

   64.68

USD/JPY

ABD’de dün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken, gündeme
dair gelişmeler takip edildi. Doların dün küresel çapta değer
kaybettiği görülürken, önceki gün yükselişin yaşandığı tahvil
faizlerinde geri çekilme kaydedildi. Japonya’da olimpiyatların
yapılmasına ilişkin belirsizlik öne çıkarken, vaka sayılarının seyri
yakından izleniyor. Japonya'nın Tokyo ile Osaka kentlerinde artış
trendi gösteren koronavirüs vakaları karşısında olağanüstü hal
çağrısı yapılacağı bildirildi. Konuya ilişkin gelişmeler alınacak
kararlar risk iştahı üzerinde belirleyici olacağından takip ediliyor.
Geri çekilmenin yaşandığı paritede 107,7 80– 107,48 ve 107,05
destek seviyeleridir. Toparlanmalarda ise 108,32 – 108,74 ve
109,00 direnç seviyeleri konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   108.40

  108.27  

 108.13   

107.98    

 107.85   

  107.73  

   107.58
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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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