
Forex Bülten 15 Nisan 2022

Piyasa Gündemi

TCMB dünkü toplantısında beklentilerle uyumlu olarak politika
faizini %14,0 olarak korudu. Dün gerçekleşen ECB toplantısında
varlık alım programının üçüncü çeyrekte sona ereceği ve varlık
alımlarının bitiminden sonra faiz artırımlarının gündeme alınacağı
mesajı verildi. Enflasyon ve merkez bankalarının agresif bir
sıkılaşma kaydedeceklerine dair endişeler gündemdeki yerini
korurken, Paskalya tatili dolayısıyla Avrupa ve ABD başta olmak
üzere bugün birçok piyasa kapalı olacak.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    11:00 Türkiye – Bütçe Dengesi Önem: Orta
•    16:15 ABD – Sanayi Üretimi Önem: Orta

Türkiye

TCMB politika faizini beklentilere paralel şekilde %14 seviyesinde
bıraktı. Karar metninde makroihtiyati politika setinin
güçlendirilmesine karar verildiği, para politikasına ilişkin gözden
geçirme sürecinin devam edildiği ifade edildi. Merkez Bankası
yüksek seyreden cari işlemler açığı ile ilgili ifadelerinde de
değişikliğe gitti. Bir önceki karar metninde cari denge üzerinde
enerji kaynaklı risklerin devam ettiği ifade edilirken, bu metinde söz
konusu risklerin yakından takip edildiği vurgulandı. TCMB verilerine
göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları geçen hafta 368 milyon
dolar düşüşle 215,6 milyar dolar oldu. Parite etkisinden
arındırıldığında ise döviz mevduatlarının 766 milyon dolar arttığı
izlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esnaf ve Sanatkarlar ile İftar
Programı'nda yaptığı açıklamada, "Turizm sektöründe döviz
kazandırıcı hizmet veren firmalara %9'a kadar inen faiz oranlarıyla
uzun vadeli Türk lirası finansmanı sağlıyoruz. İhracata dönük
yatırımlara ilave yıllık %9'a varan faizle, TL cinsinden uzun vadeli
finansman imkanı getiriyoruz." dedi. Yurt içinde bugün bütçe
dengesi rakamları takip edilecek.

ABD

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ait perakende satış verilerini
açıkladı. Buna göre, perakende satışlar, martta bir önceki aya
kıyasla %0,5 artarak 665,7 milyar dolar oldu. Piyasa beklentileri,
perakende satışların martta %0,6 artması yönündeydi. ABD'de 41
yılın zirvesine çıkan enflasyona rağmen yükselişini sürdüren
perakende satışlar, şubat ayında %0,8 artmıştı. ABD'de güven
endeksi ise nisanda aylık 6,3 puan artışla 65,7'ye yükselerek
beklentilerin aksine toparlanma gösterdi. ABD'de haftalık işsizlik
maaşı başvuruları 9 Nisan ile biten haftada beklentileri aşarak 185
bin seviyesine çıktı. Ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 171
bin seviyesinde olacağını? tahmin ediyorlardı. Bugün Nisan ayına
ilişkin New York Fed imalat endeksi rakamları ile Mart ayı sanayi
üretimi ve kapasite kullanım oranı açıklanacak.

Avrupa

Avrupa Merkez Bankası (ECB), enflasyonun yüksek kalmaya
devam etmesi nedeniyle gelecek aylarda canlandırma programı
kapsamında varlık alımlarının kademeli azaltılacağının sinyalini
vererek para politikasında değişikliğe gitmedi. ECB, politika faizini
sıfırda, mevduat faizi oranını eksi %0.5'te sabit tuttu. Lagarde
konuşmasında, “Savaş Euro Bölgesi ekonomisini ağır şekilde
etkiliyor ve belirsizliği artırıyor. Hane halklarının geçim maliyetleri ve
şirketlerin üretim maliyetleri artıyor. Enflasyon çok hızlı yükseliyor
ve önümüzdeki aylarda da çok yüksek kalmaya devam edecek.”
ifadelerini kullandı. 

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 14.6280 0.11 -0.82 9.14
EURTRY 15.8068 -0.11 -1.48 4.64
EURUSD 1.0806 -0.23 -0.65 -5.01
GBPUSD 1.3060 -0.08 0.20 -3.49
USDJPY 126.56 0.54 1.82 9.96

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 15.1838 -1.90 -24.00 89.38
Dolar Endeksi 100.5350 10.50 69.80 486.50
REK 54.0100 - - 591.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,387.50 -1.23 -2.42 -7.80
DAX Yakın Vade 14,195.00 0.80 0.76 -10.48
Dow Jones Yakın
Vade 34,358.00 -0.36 -0.38 -5.16

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,973.30 -0.21 2.16 7.85
Gram Altın 928.20 0.12 0.57 18.80
WTI 105.90 2.11 9.55 40.21
BRENT 110.82 2.30 9.36 42.50
Bakır 4.67 0.27 -0.22 5.45

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 22.4800 1.00 -205.00 -22.00
Türkiye 10 Yıllık 24.0800 16.00 -167.00 -24.00
ABD 10 Yıllık 2.8300 0.20 12.50 131.60
ABD 2 Yıllık 2.4510 -0.40 -6.90 172.10
Almanya 10 Yıllık 0.8410 -0.40 13.50 101.80
Almanya 2 Yıllık 0.0480 0.00 4.40 67.60

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.6772 0.09 0.13 -8.00
USDIDR 14,382.85 -0.01 0.08 0.99
USDTRY 14.6280 0.11 -0.82 9.14
USDRUB 82.7500 0.15 3.12 10.50
USDBRL 4.7022 0.01 0.06 -15.60
USDCNY 6.3698 -0.13 0.07 0.22
USDMXN 19.9842 0.08 -0.28 -2.62
USDCZK 22.6260 0.23 0.71 3.40
USDHUF 348.7985 0.37 0.38 7.42
USDPLN 4.2949 0.24 0.80 6.46
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Euro/Dolar

ECB varlık alımlarının kademeli azaltılacağının sinyalini vererek
para politikasında değişikliğe gitmedi. ECB Başkanı C. Lagarde net
varlık alım programlarının üçüncü çeyrekte bitmesi gerektiğini
bilanço küçültme konusunu konuşmak için erken olduğunu ifade
etti. Ayrıca enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü risklerin
arttığını büyüme görünümüne ilişkin ise aşağı yönlü risklerin
yükseldiği vurgulandı. ABD'de haftalık işsizlik maaşına
başvuranların sayısı 185 bin olarak tahminleri aşarken düşük
seviyelerinde kalmaya devam etti. Ülkede perakende satışlar da
mart ayında %0,5 ile tahminlerin altında arttı. Yüksek volatilitenin
kaydedildiği paritede geri çekilmelerde dünün dip seviyesi olan
1,0757 – 1,0727 ve 1,0700 seviyeleri destek, 1,0847 – 1,0882 ve
1,0905 izlenen dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1085

  1.1005  

 1.0918   

1.0831    

 1.0751   

  1.0671  

   1.0584

GBP/USD

ABD Doları yoğun satış baskısıyla karşılaştı ve GBP/USD'nin ivme
kazanmasına yardımcı oldu. Gerileyen ABD Hazine tahvil getirileri
ve pozitif piyasa atmosferinin baskısıyla ABD Dolar Endeksi
Nisan'da günü ilk kez negatif bölgede kapattı. ABD'de perakende
satışlar, şubat ayı rakamlarına yapılan olumlu bir revizyonun
ardından mart ayında %0,5 arttı. İşsizlik Başvuruları ise 185 bin ile
beş haftanın en yüksek seviyelerine yükseldi. Bugün Paskalya tatili
sebebiyle İngiltere hisse senedi piyasası kapalı olacak. GBPUSD
paritesi için 1.3139 – 1.3200 – 1.3253 seviyeleri direnç, 1.3025 –
1.2972 – 1.2911 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3205

  1.3179  

 1.3138   

1.3098    

 1.3072   

  1.3046  

   1.3005
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USD/TRY

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 185 bin açıklanarak
son 50 yılın en düşük seviyelerinde kalmaya devam etti. Perakende
satışlar ise mart ayında aylık %0,5 ile beklentilerin hafif altında
kalırken, yıllık artış ise %6,88 oldu. New York Fed Başkanı Williams,
50 baz puanlık faiz artışının makul bir seçenek olduğunu belirtirken,
reel faizlerin nötr seviyede veya biraz üzerinde olmasını ekonominin
kaldırabileceğini bildirdi. Yurt içine baktığımızda TCMB beklentiler
dahilinde politika faizini %14 düzeyinde sabit tuttu. Karar metninde
dezenflasyonist sürece yönelik öngörülerin devam ettiği görüldü.
Faiz kararının kur üzerindeki etkisi sınırlı kaldı. Bu sabah yatay
seyreden Dolar/TL, saat 08:30 itibariyle 14,62’li seviyelerde
bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14.7541

  14.7276  

 14.7063   

14.6851    

 14.6585   

  14.6320  

   14.6107

EUR/TRY

ECB varlık alımlarının kademeli azaltılacağının sinyalini vererek
para politikasında değişikliğe gitmedi. Kararın ardından ECB
Başkanı C. Lagarde net varlık alım programlarının üçüncü çeyrekte
bitmesi gerektiğini bilanço küçültme konusunu konuşmak için erken
olduğunu ifade etti. Ayrıca enflasyon görünümüne yönelik yukarı
yönlü risklerin arttığını büyüme görünümüne ilişkin ise aşağı yönlü
risklerin yükseldiği vurgulandı. TCMB politika faizini beklentilere
paralel şekilde %14 seviyesinde bıraktı. Merkez Bankası ayrıca
makroihtiyati politika setinin güçlendirilmesine karar verildiğini
belirtti. Karar metninde para politikasına ilişkin gözden geçirme
sürecinin devam ettiği belirtildi. Euro/TL kuru bu sabah 08:30
itibariyle 15,80’li seviyelerden fiyatlanıyor

Günlük Pivot Seviyeleri
   16.3425

  16.3071  

 16.2685   

16.2300    

 16.1945   

  16.1591  

   16.1205
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XAU/USD

Ons altın bu haftayı 1940,08$ - 1981,58$ arasında geçirdi. Teknik
olarak yukarı yönlü hareketin daha baskın olduğu izlendi. Hafta
içerisinde ABD'den mart ayına yönelik TÜFE ve ÜFE verileri
açıklandı. Gelen veriler sonrasında Fed'in faiz artışına mayıs için
kesin gözle bakılırken, sonrasında izlenecek yol haritası için
önümüzdeki aylarda açıklanacak TÜFE verilerinin önemi artmış
oldu. Fed üyelerinin konuşmaları da faiz artışını destekler
nitelikteydi. Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gerilim devam
ederken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmeler çıkmaza girdi
şeklinde açıklamaları, piyasaları tedirgin etti. Bugün paskalya
nedeniyle Ons altın da işleme kapalı olacak. Açılışta 1985-1992-
2003 seviyeleri direnç 1966-1955-1947 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,956.95

  1,948.26  

 1,935.47   

1,922.67    

 1,913.98   

  1,905.29  

   1,892.50

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senedi piyasaları kapanışta yükseldi. DAX günü
%0,62 artıda tamamladı. Avrupa Merkez Bankası (AMB) Nisan ayı
toplantısında faiz oranlarını beklendiği gibi değiştirmedi. AMB
Başkanı Lagarde Nisan ayı para politikası toplantısının ardından
yaptığı basın toplantısında varlık alımlarının sona erdirilmesinden
sonra faiz artışlarına başlanacağını bildirdi. Açıklamalarda
sıkılaşmada aceleci olunacağına dair bir sinyal verilmedi. Lagarde
“Euro Bölgesi ABD'den farklı, şu an için sıkılaşmayı konuşmak için
erken.” ifadesinde bulundu. Bugün Paskalya tatili nedeniyle DAX
endeksi kapalı olacak. 14.185 - 14.339 – 14.483 seviyeleri direnç,
13.886 - 13.742 – 13.588 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,800.00

  14,627.00  

 14,388.00   

14,149.00    

 13,976.00   

  13,803.00  

   13,564.00
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Dow Jones Yakın Vade

Dow, büyük Wall Street bankalarının çoğunlukla beklenenden daha
iyi gelen çeyreklik sonuçlarına rağmen, teknoloji sektöründe bir
canlanmayı tetiklememesiyle geçtiğimiz gün negatif tarafta kapandı.
Dow Jones Sanayi Ortalaması % 0.33 ile 113 puan düşerken, S&P
500 %1.22, Nasdaq %2.1 düştü. 10 yıllık tahvilin getirisi perşembe
13 baz puan yükselişle yüzde 2,83’e çıktı. Avrupa, ABD ve Asya'da
borsalar 'Kutsal Cuma' günü nedeniyle bugün kapalı. Dow Jones
endeksi için 34.630 – 34.798 – 35.088 seviyeleri direnç, 34.172 –
33.883 –33.715 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,433.00

  35,224.00  

 34,887.00   

34,550.00    

 34,341.00   

  34,132.00  

   33,795.00

S&P 500 Yakın Vade

Avrupa, ABD ve Asya'da borsalar 'Kutsal Cuma' günü nedeniyle
bugün kapalı. Yatırımcıların, diğer başlıca merkez bankalarının
ekonomiyi destekleyici politikaları azaltma hamlelerinde
bulunmasıyla Fed'in para politikasını sıkılaştırmada agresif bir
tutum izleyeceği endişeleriyle dün ABD borsaları gerilerken, tahvil
getirileri ve dolar yükseldi. 10 yıllık tahvilin getirisi perşembe 13 baz
puan yükselişle yüzde 2,83’e çıktı. Yükselen 10 yıllık Hazine
getirileri, büyüme stoklarını baskılayarak S&P 500 ve Nasdaq'ı
negatif bölgeye çekerken, Dow daha mütevazı bir kayıp bildirdi.
S&P 500'deki 11 büyük sektörden teknoloji hisseleri %2,5 kayıpla
en kötü performansı gösterdi. SP500 endeksi için 4.464– 4.489 –
4.539 seviyeleri direnç, 4.375- 4.358 – 4.333 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,648.17

  4,614.08  

 4,595.92   

4,577.75    

 4,543.67   

  4,509.58  

   4,491.42
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Brent Petrol

Brent petrol bu hafta 97,39$ ile 111,73$ arasında seyretti. Jeopolitik
riskler, Çin'de artan vaka sayıları, arz sıkıntısı yine fiyatları
etkilemeye devam ediyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), OPEC+
üyelerinin mart ayında söz verdikleri gibi 400K üretim
yapamadıklarını, bunun sadece %10'unu gerçekleştirdiklerini
belirtti. OPEC+ üyeleri de, Rusya'da azalan üretim nedeniyle bu
açığı kapatmalarının zor olduğuna değiniyorlar. Piyasada arz
sıkıntısı artmaya devam ederken, bu durum fiyatların yükselmesine
yol açıyor. Çin'de artan vaka sayıları da zaman zaman petrol
talebini baskıladığı için fiyatlarda sınırlı da olsa aşağı yönlü seyirler
izlenebiliyor. Bugün Paskalya tatili nedeniyle Brent petrol de işleme
kapalı olacak. Açılışta 112,33-113,71-115,45 seviyelerini direnç,
105,59-102,35-100,66 seviyeleri ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   109.54

  107.63  

 105.84   

104.05    

 102.13   

  100.21  

   98.42

USD/JPY

USD/JPY için görünüm, Fed ve Japonya Merkez Bankası
arasındaki ayrışmanın desteğiyle pozitif olmaya devam ediyor. ABD
getirileri, genel olarak daha güçlü doların oluşmasına katkıda
bulunuyor. ABD 10 yıllık getiri oranı %2,79'a yükseldi ve 30 yıllık
getiri oranı %2,81'den 2019’dan bu yana en yüksek seviye olan
%2,89'a sıçradı. ABD'de perakende satışlar, şubat ayı rakamlarına
yapılan olumlu bir revizyonun ardından mart ayında %0,5 arttı.
İşsizlik Başvuruları ise 185 bin ile beş haftanın en yüksek
seviyelerine yükseldi. Parite için 126.20 - 126.56 – 127.13 seviyeleri
direnç, 125.31- 124.74 – 124.40 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   124.51

  123.77  

 123.14   

122.51    

 121.77   

  121.03  

   120.39
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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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