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Piyasa Gündemi

Veri takviminin oldukça sakin olması ve cuma ile pazartesi günü
birçok majör piyasanın kapalı olması diğer piyasalarda da sakin bir
dönem yaşanmasına neden oldu. Bugün de veri takviminde önemli
bir gündem yok. Yurtdışında Çin’de salgına yönelik alınan tedbirler
ile başta Fed olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının
sıkılaşma söylemleri ve Ukrayna – Rusya savaşı ana gündem
olmaya devam ediyor. Açıklanacak ilk çeyrek finansallarına yönelik
beklenti ile içeride yurtdışından pozitif ayrışma yaşanmaya devam
ediyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
•    19:05 ABD - Fed Evans Konuşması Önem: Orta
 

Türkiye

TCMB tarafından açıklanan Uluslararası Yatırım Pozisyonu
verilerine göre, 2022 Şubat sonu itibarıyla, Türkiye’nin yurt dışı
varlıkları, 2021 yıl sonuna göre %1,6 oranında azalışla 288,1 milyar
dolar, yükümlülükleri ise %2,0 oranında azalışla 512,1 milyar dolar
olarak gerçekleşti. TCMB, net uluslararası yatırım pozisyonunun
geçen şubat ayında 224 milyar dolar açık verdiğini açıkladı. Hazine
ve Maliye Bakanlığı'nın 10 yıllık TÜFE tahvil ihalesinde reel bileşik
faiz eksi %2,35 olarak gerçekleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan
düzenleme ile dövize endeksli olarak kararlaştırılan taşıt satış
sözleşmeleri dışındaki kalan menkul satış sözleşmelerinde TL ile
ödeme zorunluluğu getirildi. Yurt içinde bugün açıklanacak önemli
veri akışı bulunmazken gündeme ilişkin gelişmeler izlenecek.

Euro Bölgesi

Ukrayna, savaşın gölgesinde Avrupa Birliği yolunda ilk adımını
atarak, sürece ilişkin soruları içeren anketi doldurarak, AB’nin
Ukrayna Delegasyonu Başkanı Matti Maasikas’a teslim etti. Avrupa
Birliği ise, Ukrayna'yı işgalinden dolayı Rusya'yı cezalandırmak için
şimdiye kadarki en önemli yaptırım paketine hazırlanıyor. Avrupa
Merkez Bankası Profesyonel Tahminciler Anketi'ne göre yıllık
harmonize enflasyon beklentisi %3'ten %6'ya yükselirken, büyüme
tahminleri ise %4,2'den %2,9'a geriledi. Ankete göre, Rusya-
Ukrayna savaşının maliyetleri artırdığı, tedarik zincirlerini bozduğu
ve ekonomik güveni sarstığı için analistler Euro Bölgesi
ekonomisinin iki yıl daha yavaş ekonomik büyüme ve daha yüksek
enflasyonla karşı karşıya kalmasını bekliyor.

ABD

St Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD merkez bankasının bu
yıl faiz oranlarını birden fazla yarım puanlık artışlarla %3,5 civarına
yükseltmek için hızlı hareket etmesi gerektiğini ve 75 baz puanlık
faiz artışları olasılığını dışlamaması gerektiğini söyledi. Beyaz
Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya’nın ABD’nin Ukrayna’ya silah
yardımı sağlamasının öngörülemez sonuçları olabileceği uyarısına
karşı, Rusya’nın tehditleri karşısında spekülasyon yapmayacağını
ve ülkesinin Ukrayna'ya yönelik savunma yardımlarını sürdüreceğini
söyledi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in ise bu hafta yapılacak
G20 toplantılarında Rusya'ya daha fazla yaptırım konusunu
gündeme getirmesi bekleniyor. Yellen'in ayrıca Ukrayna savaşını
protesto olarak Rus temsilcilerin bulunacağı bazı oturumlara
katılmaması bekleniyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 14.6508 0.06 0.34 9.31
EURTRY 15.7855 -0.03 -0.13 4.50
EURUSD 1.0774 -0.09 -0.49 -5.29
GBPUSD 1.3001 -0.07 0.01 -3.93
USDJPY 128.23 0.98 2.27 11.41

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 15.2238 2.50 -9.65 93.38
Dolar Endeksi 100.9880 21.40 66.20 531.80
REK 54.0100 - - 591.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,402.25 0.35 0.21 -7.49
DAX Yakın Vade 14,090.00 -0.74 -0.36 -11.14
Dow Jones Yakın
Vade 34,405.00 0.27 0.78 -5.03

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,975.47 -0.16 0.45 7.97
Gram Altın 930.56 -0.17 0.84 19.10
WTI 107.36 0.41 6.79 42.15
BRENT 112.30 0.43 7.14 44.40
Bakır 4.71 0.75 0.92 6.24

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 21.6800 -58.00 -210.00 -102.00
Türkiye 10 Yıllık 22.4700 -117.00 -240.00 -185.00
ABD 10 Yıllık 2.8600 0.30 12.80 134.60
ABD 2 Yıllık 2.4650 0.00 5.10 173.50
Almanya 10 Yıllık 0.8630 2.20 7.20 104.00
Almanya 2 Yıllık 0.0490 0.10 -3.10 67.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.6936 0.47 1.21 -7.89
USDIDR 14,342.70 -0.08 -0.14 0.71
USDTRY 14.6508 0.06 0.34 9.31
USDRUB 81.1250 0.00 -4.98 8.33
USDBRL 4.6534 0.00 -0.47 -16.48
USDCNY 6.3738 0.10 0.12 0.28
USDMXN 19.7715 -0.28 -0.17 -3.66
USDCZK 22.6832 0.10 0.45 3.67
USDHUF 346.5740 0.10 -0.72 6.73
USDPLN 4.2839 -0.13 -0.09 6.18
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Euro/Dolar

Haftanın ilk işlem günü Avrupa cephesinde paskalya bayramı
nedeniyle piyasalar kapalı kalmaya devam etti. Küresel piyasalar,
yeni haftaya zayıf risk iştahıyla başlarken, sakin veri akışı ön
plandaydı. Yüksek enflasyon resesyon endişeleri ve agresif olması
beklenen Fed risk iştahı üzerinde baskı yaratıyor. St. Louis Fed
Başkanı James Bullard, dün konuşmasında Fed’i faiz artırımı ve
bilanço küçültme konusunda hızlı hareket etmeye çağırdı. Dolar
endeksi 100,00 seviyesinin üzerinde fiyatlanmaya devam ederken,
parite 1,0800 seviyesinin altında kalmayı sürdürüyor. 1,0800
seviyesinin altında fiyatlamanın devam ettiği paritede 1.0812 –
1.0842 – 1.0883 seviyeleri direnç, 1.0760 – 1.0739– 1.0708
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0996

  1.0967  

 1.0923   

1.0878    

 1.0849   

  1.0820  

   1.0776

GBP/USD

Birleşik Krallık hisse senedi piyasaları dün Paskalya tatili sebebiyle
kapalıydı. Bugün ise İngiltere vadelileri yatay – pozitif bir görünüm
sergiliyor. Bugün İngiltere tarafında önemli bir veri akışı bulunmuyor.
İngiltere tarafında bugün Başbakan Boris Johnson'ın ofisi de dahil
olmak üzere hükümetin dijital ağlarına bağlı elektronik cihazlarda
İsrail yapımı casus yazılımların tespit edildiği konuşuluyor. Teknik
açıdan, parite için düşüş trendi etkisindeki hareketin devam ettiği ve
21 – 50 – 100 günlük basit hareketli ortalamalarının oldukça altında
işlem gördüğü söylenebilir. GBPUSD paritesi 1.3026 - 1.3048 –
1.3086 seviyeleri direnç, 1.2989 – 1.2967– 1.2929 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3159

  1.3133  

 1.3104   

1.3074    

 1.3048   

  1.3022  

   1.2993
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USD/TRY

Haftanın ilk işlem gününde önemli bir veri akışı bulunmazken, kur
fiyatlamasında da yatay seyirlerin hakim olduğunu gördük. Son
dönemde açıklanan verilerin ve haber akışlarının fiyatlamalar
üzerinde etkisinin sınırlı kaldığı görülüyor. Rusya ile Ukrayna
arasındaki savaş gündemdeki yerini korumaya devam ederken,
Fed’in bir dizi faiz artırmasına yönelik beklentiler dolar endeksini
destekliyor. Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. ABD
tarafında ise inşaat izinleri ve konut başlangıçları verileri izlenecek
olup fiyatlamalar üzerindeki etkisinin sınırlı kalabileceğini
düşünüyoruz. Bu sabah yatay görünümün hakim olduğu Dolar/TL,
saat 08:30 itibariyle 14,64’lü seviyelerde bulunuyor. Dolar endeksi
ise 100,96 seviyelerinde hareket ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14.8606

  14.8142  

 14.7765   

14.7389    

 14.6924   

  14.6460  

   14.6083

EUR/TRY

Avrupa cephesinde paskalya bayramı nedeniyle piyasalar kapalı
kalmaya devam etti. Küresel piyasalar, yeni haftaya zayıf risk
iştahıyla başlarken, sakin veri akışı ön plandaydı. TCMB tarafından
açıklanan Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerine göre, 2022
Şubat sonu itibarıyla, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2021 yıl sonuna
göre %1,6 oranında azalışla 288,1 milyar dolar, yükümlülükleri ise
%2,0 oranında azalışla 512,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.
TCMB, net uluslararası yatırım pozisyonunun geçen şubat ayında
224 milyar dolar açık verdiğini açıkladı. Bugünde sakin veri akışı
öne çıkarken, gündeme dair gelişmeler takip edilecek. Euro/TL kuru
bu sabah 08:30 itibariyle 15,77’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   16.2353

  16.1880  

 16.1116   

16.0351    

 15.9878   

  15.9406  

   15.8641
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XAU/USD

Ons altında bu sabah hafif satıcılı seyirler izleniyor. Çin Merkez
Bankasının ekonomiyi desteklemek için yeni önlemler açıklaması ve
St. Louis Fed Başkanı Bullard'ın ihtiyaç duyulması halinde faizlerin
75 baz puan artırılabileceğine değinmesi, ons altını bu sabah
baskıladı. Küresel piyasalarda bu konu başlıkları etkisini gösteriyor.
Fed para politikasında sıkılaşmaya başladı ancak önümüzdeki
aylarda nasıl bir yol haritası izleyeceği hala belirsiz çünkü
enflasyona bağlı. Dolayısıyla Fed üyelerinden gelen açıklamalar,
fiyatları etkileyebiliyor. Bu hafta üyelerin konuşma takvimi yoğun,
bugünde Fed üyelerinin konuşmaları takip edilebilir. Ons altın için
1982.50 – 1994.16 – 2010 seviyeleri direnç, 1966.67 – 1955.01 –
1939.18  seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,956.44

  1,947.09  

 1,939.33   

1,931.58    

 1,922.23   

  1,912.89  

   1,905.13

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senedi piyasaları dün paskalya tatili nedeniyle
kapalıydı. Bugün ise DAX vadelileri yatay – negatif bir görünüme
işaret ediyor. Enflasyon verisinin DAX endeksi üzerindeki etkisini
koruduğu belirtilebilir. Bugün Avrupa bölgesi ve Almanya tarafında
önemli bir veri akışı bulunmuyor. Teknik açıdan, DAX endeksinde
orta vadede düşüş trendi etkisindeki hareketin devam ettiği ve son
fiyat hareketleri incelendiğinde aşağı yönlü riskin sürdüğü
belirtilebilir. DAX endeksi için 14.126 - 14.199 – 14.291 seviyeleri
direnç, 14.000 – 13.961 – 13.870 seviyeleri ise destek olarak takip
edilebilir

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,426.33

  14,323.67  

 14,259.33   

14,195.00    

 14,092.33   

  13,989.67  

   13,925.33
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Dow Jones Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları pazartesi günü kapanışın ardından
Sağlık, Telekomünikasyon ve Tüketici Hizmetleri sektörlerindeki
hisselerin öncülüğünde düşüş yaşadı. Dow Jones endeksi dünü
34.313 seviyesinde, negatif bir seyirle kapattı. Küresel piyasalar
bugün Fed ve Çin cephesinden gelen açıklamalarla karışık bir
görünüm sergiliyor. St. Louis Fed Başkanı Bullard ihtiyaç duyulması
halinde faizlerin 75 baz puan artırılabileceğini söyledi. Teknik açıdan
endeksin, düşüş kanalını yukarı yönlü kırmasının ardından 21 ve 50
günlük ortalamaları arasında sıkıştığı ve yatay bir bantta hareket
ettiği gözlemlenebilir. Dow Jones endeksi için 34.558 – 34.716 –
34.905 seviyeleri direnç, 34.211 – 34.022 – 33.864 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,018.00

  34,843.00  

 34,531.00   

34,219.00    

 34,044.00   

  33,869.00  

   33,557.00

S&P 500 Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları pazartesi günü kapanışın ardından
Sağlık, Telekomünikasyon ve Tüketici Hizmetleri sektörlerindeki
hisselerin öncülüğünde düşüş yaşadı. SP500 endeksi günü 4.386
seviyesinde, volatil bir seyrin ardından yatay bir seyirle tamamladı.
Küresel piyasalar bugün Fed ve Çin cephesinden gelen
açıklamalarla karışık bir görünüm sergiliyor. St. Louis Fed Başkanı
Bullard ihtiyaç duyulması halinde faizlerin 75 baz puan
artırılabileceğini söyledi. Teknik açıdan, düşüş trendi etkisindeki
hareketin sürdüğü gözlemlenen SP500 endeksinde, 50 günlük basit
hareketli ortalamasının direnç olarak çalıştığı söylenebilir. SP500
endeksi için 4418.17 – 4437.13 – 4468.37 seviyeleri direnç,
4367.97 – 4336.73 – 4317.77 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,563.58

  4,541.67  

 4,512.58   

4,483.50    

 4,461.58   

  4,439.67  

   4,410.58
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Brent Petrol

Petrol fiyatları, Çin ve Libya'dan destek buluyor. Libya'da protestolar
sebebiyle iki liman kapatılmıştı. Dün buna en büyük petrol
sahasının da mücbir sebepten kapatılması eklendi. Libya'nın günlük
500K varil üretiminde düşüşe yol açtı. Piyasada oluşan arz
sıkıntısının Libya nedeniyle daha da artması, fiyatları yükseltti.
Çin'de salgın sebebiyle kısıtlamaların olması ve bundan olumsuz
etkilenen ekonomiyi desteklemek için Çin Merkez Bankasından yeni
önlemler açıklandı. Çin, petrolde en büyük ithalatçı konumunda
olduğu için bu haber petrol talebi için olumlu görülüyor. Fiyatı
destekledi. Bugünde bu gelişmeler, fiyatları etkilemeye devam
edebilir. Brent petrol için 114.68 – 116.81 – 1118.80 seviyeleri
direnç, 110.56 – 108.57 – 106.44 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   108.51

  105.86  

 103.59   

101.33    

 98.68   

  96.02  

   93.76

USD/JPY

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, yenin dolar karşısında 20
yılın en düşük seviyelerine inmesi nedeniyle sert döviz
hareketlerinin istenmeyen bir durum olduğunu yineledi. Suzuki, bu
haftaki G20 mali liderlerinin bir araya geldiği bir toplantıya katılmak
üzere Washington'a yapacağı ziyaretten önce bu yorumları yaptı.
Bakan, kur hareketlerine uygun şekilde yanıt vermek için ABD ve
diğer ülkelerin para birimi yetkilileriyle yakın iletişim kurmayı taahhüt
etti. Teknik açıdan, paritede sert yükseliş eğilimin devam ettiği ve
trendin güçlü şekilde korunduğu söylenebilir. USD/JPY paritesi için,
128.301 – 128.855 – 129.61 seviyeleri direnç, 127.246 – 126.826 –
126.318 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   124.69

  124.35  

 124.16   

123.97    

 123.63   

  123.28  

   123.09
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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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