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Piyasa Gündemi

Cuma günü yurtdışında birçok piyasanın kapalı olması açık olan
piyasalarda da sakin bir gün geçirilmesini sağladı. Bugün de
Avrupa’da önemli borsalarda tatiller devam edecek. İçeride de
önemli bir veri akışının olmaması sakin bir gün yaşanmasına neden
olabilir. Hafta boyunca gerek içeride gerekse yurtdışında veri
açısından sakin bir hafta olacak. Ukrayna – Rusya savaşı ve
merkez bankalarından gelecek açıklamalar gündemdeki yerini
korumaya devam ediyor.
   
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
•    23:00 ABD - Fed Bullard Konuşması Önem: Orta
 

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 100 milyar liralık ihracatçı, 50
milyarlık turizmci kredi fonlamasının TCMB tarafından sağlanacağı
bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Samsun İş
Dünyası ile Buluşma Programında yaptığı konuşmada döviz
kurlarının kontrol altında olduğunu söyledi. Nebati yeni açıklanan
kredi paketinin kalkınma yatırım bankası ve kamu bankaları
aracılığıyla verileceğini belirtti. Merkezi Yönetim bütçe dengesi
Mart'ta 68,97 milyar TL, faiz dışı dengesi 42,03 milyar TL açık verdi.
TCMB hizmet ihracatı gelirleri için aldığı yeni karara göre, turizm
başta olmak üzere hizmet ihracatından sağlanan gelirin bankalara
döviz olarak satılması durumunda dövizin %40’ı Merkez Bankası’na
gidecek. TCMB Türk Lirası cinsinden tesis edilen zorunlu
karşılıklara uygulanacak faiz/nema oranının %0 olarak
belirlendiğini, yurt içi yerleşik gerçek kişilere ait hesapların
dönüşümüne bağlı olarak TL zorunlu karşılıklara ilave faiz/nema
ödenmesi uygulamasına son verildiğini duyurdu. Yurt içinde bugün
gündeme dair gelişmeler takip edilecek.

Euro Bölgesi

Küresel piyasalar, karışık bir seyir izlerken, bu hafta gözler Rusya-
Ukrayna savaşında tekrar artmaya başlayan tansiyon ile bölgeden
gelen haberlere çevrildi. Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'da risk
iştahını törpülemeye devam ederken, Avrupa Merkez Bankası
politika faizini sabit bıraksa da faiz artışına ilişkin yönlendirmelere
başladı. Bugün, Avrupa borsaları Paskalya tatili nedeniyle kapalı
olacak. Çarşamba Almanya'da ÜFE ve Euro Bölgesi'nde dış ticaret
dengesi, cuma bölge genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü
PMI verileri takip edilecek. Euro Bölgesi perşembe günü mart ayının
son enflasyon verilerini paylaşacak, tüketici fiyatlarının yıllık bazda
%7,5 artış ile rekor kırması bekleniyor. Veri sonrası Lagarde’ın
konuşması takip edilecek.

ABD

ABD’de kazanç sezonu bu hafta ivme kazanıyor ancak yüksek
enflasyon, FED’in şahinleşen tonu ve Ukrayna’daki savaştan
kaynaklı belirsizliğe dair endişeler, piyasa hissiyatı üzerindeki
etkisini koruyor. Perşembe günü Fed Başkanı Jerome Powell’ın,
Mayıs toplantısından önce kamusal son konuşmasındaki
açıklamaları haftanın gündemini oluşturuyor. Jerome Powell,
perşembe günü IMF’nin bahar toplantısında konuşacak ve ardından
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve diğer merkez
bankalarından politikacılarla birlikte küresel ekonominin tartışılacağı
bir panelde yer alacak. Fed’in birçok yetkilisinin de hafta boyunca
konuşmaları takip edilecek. ABD’de ekonomik takvim bu hafta için
nispeten sakin.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 14.6426 0.05 -0.14 9.25
EURTRY 15.8043 -0.24 -0.97 4.63
EURUSD 1.0793 -0.19 -0.85 -5.12
GBPUSD 1.3025 -0.19 -0.05 -3.75
USDJPY 126.63 0.15 1.00 10.02

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 15.1988 1.50 -16.25 90.88
Dolar Endeksi 100.6880 18.80 69.40 501.80
REK 54.0100 - - 591.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,370.00 -0.40 -0.88 -8.16
DAX Yakın Vade 14,195.00 0.80 0.76 -10.48
Dow Jones Yakın
Vade 34,315.00 -0.13 0.28 -5.28

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,986.67 0.66 1.68 8.58
Gram Altın 935.24 0.70 1.54 19.70
WTI 106.29 0.37 12.24 40.74
BRENT 110.89 0.06 11.99 42.58
Bakır 4.67 0.27 -0.22 5.45

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 22.2600 -22.00 -191.00 -44.00
Türkiye 10 Yıllık 23.6400 -44.00 -178.00 -68.00
ABD 10 Yıllık 2.8660 3.60 8.70 135.20
ABD 2 Yıllık 2.4940 4.30 -0.10 176.40
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 14.6782 0.36 0.74 -7.99
USDIDR 14,361.05 -0.04 0.00 0.84
USDTRY 14.6426 0.05 -0.14 9.25
USDRUB 82.5001 2.17 -1.20 10.17
USDBRL 4.7022 0.00 0.16 -15.60
USDCNY 6.3734 0.03 0.05 0.28
USDMXN 19.9853 0.22 0.22 -2.62
USDCZK 22.6510 0.25 0.89 3.52
USDHUF 348.4100 0.16 0.20 7.30
USDPLN 4.2849 0.07 0.04 6.21
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Euro/Dolar

Geçen hafta 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. Enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü
risklerin arttığını büyüme görünümüne ilişkin ise aşağı yönlü
risklerin yükseldiği vurgulandı. ABD’de sanayi üretimi mart ayında
%0,9 artarak beklentileri aşarken, New York Fed imalat endeksi
24,6 ile daralmanın ardından nisanda sert yükseliş kaydetti. Fed
Başkanı J.Powell’ın Fed toplantısı önceki son konuşması vereceği
sinyaller açısından önemli olacak. Parite için 1.0811 - 1.0826 -
1.0845 seviyeleri direnç, 1.0792 - 1.0777 - 1.0758 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0996

  1.0967  

 1.0932   

1.0897    

 1.0868   

  1.0839  

   1.0804

GBP/USD

Fed'in Mayıs ayı toplantısında 50 bp faiz artışına kesin gözüyle
bakılıyor. Öte yandan faiz artışıyla birlikte bilanço daraltma işleminin
Mayıs'ta başlaması bekleniyor. Tüm bu gelişmeler ile dolar endeksi
yükselişini sürdürerek haftayı 100,3 seviyesinin üzerinde kapattı.
İngiltere Merkez Bankası büyüme görünümüne ilişkin endişeler
nedeniyle güvercin yönünde görüşünü koruyor. Bununla birlikte,
önümüzdeki haftalarda beklenenden daha güçlü olan enflasyon,
daha kararlı hareket etme baskısını artırabilir. Bugün İngiltere’de
piyasalar Paskalya nedeni ile kapalı olacakken GBP/USD paritesi
yeni haftaya yatay negatif 1.3020 seviyesinden başlıyor. İngiltere
tarafında bu hafta ekonomik takvim sakin. GBP/USD paritesi için,
1.3048 - 1.3068 - 1.3083 seviyeleri direnç, 1.3021 - 1.3008 - 1.2991
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3166

  1.3137  

 1.3103   

1.3069    

 1.3040   

  1.3011  

   1.2977
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USD/TRY

ABD’de sanayi üretimi mart ayında %0,4’lük beklentinin üzerinde
%0,9 artarken, imalat üretimi ise %0,6’lık beklentinin üzerinde %0,9
düzeyinde gerçekleşti. Kapasite kullanım oranı ise %78,3
seviyesine çıktı. Yurt içinde bütçe dengesi mart ayında 68,97 milyar
TL, faiz dışı denge ise 42,03 milyar TL açık verdi. Böylece 2022 yılı
Ocak- Mart dönemine ilişkin bütçe fazlası 30,8 milyar TL olarak
gerçekleşti. İhracatçıların TCMB’ye döviz satışında oran %25’ten
%40 seviyesine çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracata dönük
yatırımlara ve turizm sektöründe döviz kazandırıcı hizmet veren
firmalara yönelik %9’a varan faizle uzun vadeli 150 milyar TL’lik
kredi kaynağı ayırdıklarının bildirdi. Verilerin kur üzerindeki etkisi
sınırlı kaldı. Dolar/TL, saat 08:30 itibariyle 14,63’lü seviyelerde
bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14.7880

  14.7675  

 14.7389   

14.7102    

 14.6898   

  14.6693  

   14.6407

EUR/TRY

Geçen hafta 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. Yurt içinde Merkezi Yönetim bütçe
dengesi Mart'ta 68,97 milyar TL, faiz dışı dengesi 42,03 milyar TL
açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanı N. Nebati döviz kurlarının
kontrol altında olduğunu, yeni açıklanan kredi paketinin kalkınma
yatırım bankası ve kamu bankaları aracılığıyla verileceğini belirtti.
Euro/TL kuru bu sabah 08:30 itibariyle 15,77’li seviyelerden
fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15.9644

  15.9130  

 15.8780   

15.8431    

 15.7917   

  15.7403  

   15.7053
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XAU/USD

Küresel piyasalarda, artan enflasyonist endişeler, Çin'den gelen
büyüme verileri risk iştahını baskılıyor. Çin beklentilerin üzerinde
büyüme kaydetmesine karşın mart ayında karantinalar sebebiyle
işsizlik oranı ve tüketici harcamalarında düşüşler dikkat çekiyor. Bu
nedenle ekonomik aktiviteye dair pek olumlu bir tablo
görülmemekte. Enflasyon konusu sıcaklığını koruyor. Dünyada
yükselen enflasyon, merkez bankalarından gelen sıkılaşma
sinyalleri, piyasaları hareketlendiriyor. Şubat ayından bu yana
devam eden Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmelerde yakından
izleniyor. Bu gelişmeler, ons altının geri çekilmelerde sınırlı
kalmasını sağlıyor. Bugün içinde bunlar etkisini sürdürebilir. Ons
altın için 1989 - 1998 - 2008 seviyeleri direnç, 1980 - 1970 - 1948
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,952.35

  1,942.96  

 1,934.16   

1,925.37    

 1,915.98   

  1,906.59  

   1,897.79

DAX Yakın Vade

Avrupa piyasaları, kutsal Cuma tatili sonrası bugünde Paskalya
nedeniyle kapalı olacak. Geçtiğimiz hafta ECB'den yapılan
açıklamada, ECB Yönetim Kurulu, son toplantısından beri gelen
verilerin, Varlık Satın Alma Programı kapsamında net varlık
alımlarının 3. çeyrekte tamamlanması gerektiği beklentisini
güçlendirdiğine karar verdi denildi. Çoğu sektörde enflasyon
baskılarının yoğunlaştığına vurgu yapılan açıklamada, temelde
enerji maliyetlerindeki keskin artış nedeniyle enflasyonun önemli
oranda yükseldiği ve gelecek aylarda yüksek kalmaya devam
edeceği bildirildi. Endekste, 14.555 seviyesinden gelen dönüşlerin
14.000 destek seviyesinden toparlanma ile yatay pozitif seyri
devam ediyor. Dax endeksi için, 14.193 - 14.272 - 14.381 seviyeleri
direnç, 14.084 - 14.005 - 13.896 seviyeleri ise destek olarak takip

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,548.33

  14,445.67  

 14,361.33   

14,277.00    

 14,174.33   

  14,071.67  

   13,987.33
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Dow Jones Yakın Vade

Küresel piyasalarda dalgalı seyir sürerken, Dow endeksi bugünkü
işlemlerde son kapanış seviyesi olan 34.451’den yeni haftaya
%0,25 yatay negatif bir başlangıç yapıyor. Fed'in para politikasına
ilişkin değişen beklentiler piyasalarda fiyatlamaları etkileyen ana
unsur olmayı sürdürürken, bu hafta gözler Fed Başkanı Jerome
Powell'ın perşembe günkü konuşması ve Fed'in çarşamba günü
açıklanacak Bej kitap raporuna çevrildi. Bilanço küçültmesine ilişkin
takvimin bu hafta daha da netleşmesi beklenirken, Powell’ın
konuşmasında ve Bej kitapta gelecek döneme ilişkin ipuçları
aranmaya devam edecek. Dow endeksi için, 34.505 - 34.671 -
34.958 seviyeleri direnç, 34.218 - 34.053 - 33.766 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,284.67

  35,052.33  

 34,832.67   

34,613.00    

 34,380.67   

  34,148.33  

   33,928.67

S&P 500 Yakın Vade

Fed Başkanı Jerome Powell Fed’in 3-4 Mayıs toplantısı öncesi son
kez etkinlikte konuşacak. Powell buradaki konuşmasında Mayıs’ta
tahminlerin üzerinde faiz artışı yapılacağı sinyali verebilir. Bu
bağlamda, endekslerde haftanın ikinci yarısında açıklamalara
paralel olarak baskı gözlemlenebilir. Cuma günü tatil olan ABD
endeksleri, bugüne yatay negatif başlıyor. Vadeli endekslerde S&P
500 %0,50 aşağıda. Endeks, 4455 bandında kalıcı olamayıp bu
noktadan geri çekilmesini sürdürüyor. Yılbaşından bu yana
endeksteki düşüş %8.32 oldu. S&P500 endeksi için, 4.409 - 4.434 -
4.480  seviyeleri direnç, 4.363 - 4.339 - 4.293 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,600.25

  4,558.75  

 4,527.50   

4,496.25    

 4,454.75   

  4,413.25  

   4,382.00
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Brent Petrol

Petrol fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Libya'da protestolar
sebebiyle iki liman kapatıldı ve bu nedenle petrol sevkiyatı durdu.
Bu da üretimde aksamalara neden oluyor. Petrolde zaten arz
sıkıntısı yaşanırken, Libya'daki bu gelişme bu sıkıntının devam
etmesine neden oluyor. İkinci olarak, Rusya Enerji Bakanı Novak,
savaş nedeniyle Rusya'ya petrol konusunda yaptırımların devam
etmesi halinde fiyatların rekor seviyelere yükselebileceğine
değiniyor. Son olarak, Rusya Devlet Başkanı V. Putin ile Suudi
Prens telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve OPEC+ işbirliğine devam
edileceği belirtildi. Bu konular petrol fiyatlarının yükselmesine yol
açıyor. Brent petrol için 113,67 - 115,87 - 119,38 seviyeleri direnç,
110,16 - 107,96 - 104,45 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   114.11

  111.11  

 106.31   

101.52    

 98.52   

  95.51  

   90.72

USD/JPY

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, yen'in son
hamlelerinin oldukça keskin olduğunu ve şirketlerin iş planlarına
zarar verebileceğini söyleyerek para biriminin değer kaybının
zararları konusunda bugüne kadarki en güçlü uyarıyı yaptı. Kuroda,
BOJ'un kırılgan bir ekonomik toparlanmayı desteklemek için devasa
teşvik programını sürdürmesi gerektiği görüşünü yineledi. Salı
Japonya'da sanayi üretimi, çarşamba dış ticaret dengesi ve cuma
TÜFE verileri takip edilecek. USD/JPY paritesi yükseliş eğilimini üst
üste altıncı haftaya taşıyarak, geçtiğimiz haftayı %1,7 artışla son 20
yılın en yükseği olan 126,4 seviyesinden tamamladı.124,15
seviyesinden yükseliş paritede devam ediyor. USD/JPY paritesi için
126,745 - 127,119 - 127,559 seviyeleri direnç, 126,305 - 125,931 -
125,117 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   124.66

  124.36  

 124.07   

123.79    

 123.49   

  123.19  

   122.91
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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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