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Piyasa Gündemi

Fed’den gelen sıkılaşma mesajları takip edilirken, dün IMF Ukrayna
– Rusya savaşının küresel toparlanmayı geciktireceği gerekçesi ile
küresel büyüme tahminini %4,4’ten %3,6’ya düşürdü. IMF ayrıca
Türkiye'nin 2022 yılı büyüme tahmini de yüzde 3.3'ten yüzde 2.7'ye
çekti. Fed’den yetkililerinden gelen ek sıkılaşma mesajları ile ABD
10 yıllık tahvil faizleri %3 sınırına yaklaştı. Bu durum küresel ölçüde
hisse senetleri için risk oluşturmaya devam ediyor.  

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
•    12:00 Euro Bölgesi -  Sanayi Üretim Endeksi Önem: Orta
•    21:00 ABD - Bej Kitap Önem: Orta
 

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 ve 4 yıl vadeli tahvillerde ihale öncesi
satışlarla birlikte 7,4 milyar TL'lik borçlanma gerçekleştirdi. Hazine
ayrıca 11,1 milyar TL tutarında 10 yıllık TÜFE'ye endeksli kira
sertifikası ihracı gerçekleştirdi. TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon
Sektör Başkanı Şeref Fayat, Rusya ile sevkiyat ve tahsilat
konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Fayat, ruble ile alışveriş
çalışmalarının da devam ettiğini ifade etti. IMF tarafından
yayımlanan Nisan 2022 Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'na göre
2022 yılı küresel büyüme tahmini %4,4'ten %3,6'ya düşürüldü.
Kurum, Türkiye'nin 2022 yılı büyüme tahminini %3,3'ten %2,7'ye,
2023 tahminini %3,3'ten %3'e düşürdü. Türkiye için 2022 yılı TÜFE
tahmini %60,5 olurken 2023 TÜFE tahmini %37,2 oldu. Açıklanacak
önemli veri akışı bulunmazken, gündeme dair gelişmeler takip
edilecek.

Euro Bölgesi

G7, Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkeleri liderlerinin,
Ukrayna'ya açtığı savaş dolayısıyla Rusya'ya yönelik ek
yaptırımların kabul edilmesi de dahil olmak üzere Moskova'nın
uluslararası izolasyonunun artırılması konusunda görüş birliğinde
olduğu bildirildi. Açıklamada ayrıca enerji kaynaklarını
çeşitlendirmeye yönelik ortak taahhüt vurgulanırken, bunun Rus
kaynaklarına olan bağımlılığın azaltılmasını sağlayacağına dikkat
çekildi. JPMorgan ise Avrupa Birliği'nin Rusya'dan petrol ithalatını
hızla azaltması durumunda petrolün varil fiyatının 185 doları
görebileceği tahminini yaptı.

ABD

ABD Hazine Bakanı Yellen, artan küresel gıda güvensizliği ile karşı
karşıya olunduğunu belirterek, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı
savaşın halihazırda kritik olan durumu daha da kötüleştirdiğini ifade
etti. Bu tehdidin gelirlerinin çok büyük bir kısmını gıdaya harcayan
aileleri etkilediğini vurgulayan Yellen, küresel gıda sisteminin
birbirine bağlı olmasının her kıtada yaşayan insanların etkilenmesi
anlamına geldiğini söyledi. IMF tarafından yayımlanan Nisan 2022
Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'na göre 2022 yılı küresel
büyüme tahmini %4,4'ten %3,6'ya düşürüldü. IMF, Dünya Ekonomik
Görünüm Raporu'nun Nisan 2022 sayısını "Savaş Küresel
Toparlanmayı Geciktiriyor" başlığı ile yayımladı. Ocak ayındaki
görünüm raporundan bu yana küresel ekonomik görünümün
Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle önemli ölçüde kötüleştiği belirtildi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 14.6594 0.05 0.44 9.37
EURTRY 15.8497 0.25 -0.31 4.93
EURUSD 1.0815 0.25 -0.71 -4.93
GBPUSD 1.3027 0.22 -0.69 -3.74
USDJPY 128.69 -0.17 2.42 11.81

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 15.2628 3.90 -4.35 97.28
Dolar Endeksi 100.7420 -21.80 95.60 507.20
REK 54.0100 - - 591.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,441.50 -0.40 -0.02 -6.66
DAX Yakın Vade 14,251.00 0.56 1.19 -10.12
Dow Jones Yakın
Vade 34,787.00 -0.15 0.88 -3.97

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,940.73 -0.49 -1.86 6.07
Gram Altın 914.66 -0.46 -1.45 17.07
WTI 102.55 0.37 -1.12 35.78
BRENT 107.34 0.40 -0.90 38.03
Bakır 4.64 -0.19 -0.22 4.81

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 21.8600 18.00 -100.00 -84.00
Türkiye 10 Yıllık 22.3900 -8.00 -200.00 -193.00
ABD 10 Yıllık 2.9420 0.00 24.20 142.80
ABD 2 Yıllık 2.5980 -0.40 24.20 186.80
Almanya 10 Yıllık 0.9150 0.10 14.60 109.20
Almanya 2 Yıllık 0.0500 -0.90 -3.20 67.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.9723 -0.12 2.80 -6.15
USDIDR 14,354.35 -0.07 -0.05 0.79
USDTRY 14.6560 0.02 0.41 9.35
USDRUB 80.8025 0.07 -2.06 7.90
USDBRL 4.6664 -0.04 -0.54 -16.24
USDCNY 6.4024 0.14 0.53 0.73
USDMXN 19.9924 -0.17 1.04 -2.58
USDCZK 22.5980 -0.32 0.74 3.28
USDHUF 343.6460 -0.29 -0.74 5.83
USDPLN 4.2804 -0.56 0.44 6.10
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Euro/Dolar

Küresel piyasalarda sakin veri akışı öne çıkarken, gündeme dair
gelişmeler takip edildi. IMF tarafından yayımlanan Nisan 2022
Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'na göre 2022 yılı küresel
büyüme tahmini %4,4'ten %3,6'ya düşürüldü. ABD ekonomisinin
2022 yılı büyüme tahmini %4'ten %3,7'ye, 2023 yılı büyüme tahmini
%2,6'dan %2,3'e düşürüldü. Euro Bölgesi'ne yönelik büyüme
beklentisi 2022 için %3,9'dan %2,8'e, 2023 için %2,5'ten %2,3'e
düşürüldü. ABD'de konut başlangıçları, martta %0,3 artışla 1 milyon
793 bine çıkarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş kaydetti ve
Haziran 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.
Dolar endeksi 100,00 seviyesinin üzerinde fiyatlanmaya devam
ederken, paritede 1.0814 – 1.0841 – 1.0867 seviyeleri direnç,
1.0761 – 1.0734– 1.0708 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0955

  1.0923  

 1.0900   

1.0876    

 1.0844   

  1.0813  

   1.0789

GBP/USD

Birleşik Krallık hisse senedi piyasaları dün İçecek,
Telekomünikasyon ve Sigorta sektörlerindeki hisselerin
öncülüğünde düştü. Bugün ise İngiltere endeks vadelileri yatay –
pozitif bir görünüm sergiliyor. İngiliz Hazinesi, Rusya'nın Ukrayna'yı
işgaline yanıt olarak Moskova Menkul Kıymetler Borsası'nın
(MOEX) tanınan borsa statüsünün iptal edilmesinin planlandığını
bildirdi. Teknik açıdan, GBPUSD paritesi için düşüş trendi
etkisindeki hareketin devam ettiği söylenebilir. Ancak MACD ile fiyat
arasında pozitif uyumsuzluk olduğu ve son fiyat kapanışı itibariyle
yukarı yönlü bir hareketlenme yaşandığı söylenebilir. GBPUSD
paritesi 1.3042 - 1.3066 – 1.3093 seviyeleri direnç, 1.2972 –
1.2946– 1.2912 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.           

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3183

  1.3133  

 1.3083   

1.3034    

 1.2983   

  1.2933  

   1.2883
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USD/TRY

ABD’de konut başlangıçları mart ayında yıllıklandırılmış bazda 1,79
milyon ile Haziran 2006 tarihinden bu yana en yüksek seviyeye
çıkarken, inşaat izinleri ise 1,87 milyon ile beklentilerin üzerinde
gerçekleşti. IMF’nin, Türkiye için 2022 yıl sonu TÜFE beklentisi
%52,40 seviyesinde gerçekleşirken, ekonomik büyüme beklentisi
ise %3,3 seviyesinden %2,7 seviyesine indi. Açıklanan verilerin
fiyatlamalar üzerindeki etkisi sınırlı kaldı. Bugün yurt içinde veri
akışı sakin. ABD’de ise ikinci el konut satışları ve bej kitap takip
edilecek olup, bazı Fed üyelerinin açıklamaları izlenecek. Yatay
seyirlerin hakim olduğu Dolar/TL, bu sabah saat 08:30 itibariyle
14,65’li seviyelerden işlem görüyor. Dolar endeksi ise 100,72
seviyesinde güçlü seyrini koruyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14.8384

  14.8044  

 14.7768   

14.7491    

 14.7152   

  14.6812  

   14.6536

EUR/TRY

Küresel piyasalarda sakin veri akışı öne çıkarken, gündeme dair
gelişmeler takip edildi. IMF tarafından yayımlanan Nisan 2022
Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'na göre 2022 yılı küresel
büyüme tahmini %4,4'ten %3,6'ya düşürüldü. Euro Bölgesi'ne
yönelik büyüme beklentisi 2022 için %3,9'dan %2,8'e, 2023 için
%2,5'ten %2,3'e düşürüldü. Kurum, Türkiye'nin 2022 yılı büyüme
tahminini %3,3'ten %2,7'ye, 2023 tahminini %3,3'ten %3'e düşürdü.
Türkiye için 2022 yılı TÜFE tahmini %60,5 olurken 2023 TÜFE
tahmini %37,2 oldu. İçerde bugünde sakin veri akışı öne çıkarken,
Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi ve Almanya ÜFE rakamları takip
edilecek. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 itibariyle 15,84’lü
seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   16.1576

  16.1137  

 16.0787   

16.0437    

 15.9998   

  15.9559  

   15.9209
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XAU/USD

ABD 10 yıllık tahvil faizinin 2018 yılından bu yana yeniden %3'e
yaklaşması, küresel piyasalarda tedirginliğe yol açıyor. Yükselen
tahvil faizi, ons altın üzerinde de baskı yarattığı için bu sabah ons
altında hafif satıcılı seyirler izleniyor. IMF'nin savaş nedeniyle
küresel büyüme tahminini aşağı yönlü revize etmesi, Fed
üyelerinden agresif sıkılaşma sinyalleri, tahvil faizlerindeki oynaklık,
piyasaların odak noktasında bulunuyor. Bu sabah risk iştahı güçlü
değil. Bugün içinde Fed üyelerinin konuşmaları, Bej kitap raporu
takip edilebilir. Verilerin dışında özellikle tahvil faizlerinin seyri, ons
altının görünümü açısından biraz daha önemli olabilir. Ons altın için
1958.38– 1973.02 – 1996.55 seviyeleri direnç, 1934.85 – 1920.21 –
1896.68  seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,974.81

  1,961.51  

 1,954.40   

1,947.30    

 1,933.99   

  1,920.69  

   1,913.58

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senedi piyasaları dün karışık bir seyir sergiledi ve
teknoloji, gıda ve lojistik sektörlerindeki hisselerde yükselişler
yaşanırken, inşaat, finans ve sağlık sektörlerindeki hisselerde
negatif ayrışma gözlemlendi. DAX 0,07% düştü, MDAX endeksi
0,18% değer kazandı ve TecDAX endeksi 0,26% yükseldi. Bugün
ise DAX vadelileri pozitif bir görünüme işaret ediyor. Teknik açıdan,
DAX endeksinde orta vadede düşüş trendi etkisindeki hareketin
devam ettiği ve son fiyat hareketleri incelendiğinde hareketli
ortalamalara doğru yukarı yönlü bir tepki hareketi oluştuğu
gözlemlenebilir. DAX endeksi için 14.340 - 14.425 – 14.593
seviyeleri direnç, 14.087 – 13.919 – 13.834 seviyeleri ise destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,561.33

  14,379.67  

 14,260.33   

14,141.00    

 13,959.33   

  13,777.67  

   13,658.33
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Dow Jones Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları dün tüketici hizmetleri, tüketici malları
ve teknoloji sektörlerindeki hisselerin öncülüğüyle yükseldi. Dow
Jones endeksi dünü 34.841 seviyesinde, pozitif bir seyirle kapattı.
Bugün ise küresel piyasaların gündeminde ABD getirileri var. Reel
tahvil faizlerindeki yükseliş, ABD vadelilerini baskılıyor. ABD Ticaret
Bakanlığı'nın dün açıkladığı verilere göre konut başlangıçları Mart'ta
%0,3 artarak yıllıklandırılmış bazda 1,79 milyona çıktı. Bu, Haziran
2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu. Teknik açıdan
endeksin, düşüş kanalını yukarı yönlü kırmasının ardından basit
hareketli ortalamaları arasında sıkıştığı ve yatay bir bantta hareket
ettiği gözlemlenebilir. Dow Jones endeksi için 35.037 – 35.299 –
35.704 seviyeleri direnç, 34. 369 – 33.964– 33.702 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,754.33

  35,325.67  

 35,083.33   

34,841.00    

 34,412.33   

  33,983.67  

   33,741.33

S&P 500 Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları dün tüketici hizmetleri, tüketici malları
ve teknoloji sektörlerindeki hisselerin öncülüğüyle yükseldi. SP500
endeksi dünü 4.459 seviyesinde, pozitif bir görünümle tamamladı.
Bugün ise küresel piyasaların gündeminde ABD getirileri var. Reel
tahvil faizlerindeki yükseliş, ABD vadelilerini baskılıyor. Dün
açıklanan verilere göre konut başlangıçları Mart'ta %0,3 artarak
yıllıklandırılmış bazda 1,79 milyona çıktı. Teknik açıdan, düşüş
etkisindeki genel hareketine devam eden SP500 endeksinin dün 50
günlük basit hareketli ortalamanın üzerinde bir kapanış yaşadığı
söylenebilir. Bu görünüm pozitif değerlendirilebilir. SP500 endeksi
için 4480.83 – 4521.27 – 4575.83 seviyeleri direnç, 4385.83 –
4331.27 – 4290.83 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,553.42

  4,522.33  

 4,465.67   

4,409.00    

 4,377.92   

  4,346.83  

   4,290.17
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Brent Petrol

Petrol fiyatlarında oynaklık sürüyor. IMF'nin Ukrayna-Rusya savaşı
nedeniyle küresel büyüme tahminini aşağı yönlü revize etmesi,
fiyatların sert bir şekilde gerilemesine neden oldu. IMF'nin
açıklamaları sonrası dün petrol fiyatlarında hızlı hareketler görüldü.
Gün sonunda Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından açıklanan
haftalık stoklarda 4.5 mn varil azalma kaydedildi. Bugünde DOE
tarafından resmi stoklar açıklanacak. Stoklardaki düşüş, dünkü
satışların yerini tepki alımlarına bırakmasını sağladı. Rusya-
Ukrayna gerilimi, büyümeye dair beklentiler ve stokların seyri, petrol
fiyatları açısından takip edilebilir. Brent petrol için 112.10 – 116.82 –
119.48 seviyeleri direnç, 104.72 – 102.06 – 97.34 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   107.19

  105.08  

 103.58   

102.08    

 99.97   

  97.87  

   96.37

USD/JPY

Japonya Merkez Bankası'nın sınırsız tahvil alımı kararı sonrası
MSCI Asya Pasifik Endeksi üç günlük düşüşün ardından yükselişe
geçti. Dolar, yükselen enflasyonu sınırlamaya kararlı Federal
Rezerv ile Japonya Merkez Bankası arasındaki para politikasındaki
farklılığın da etkisiyle, dün Japon Yeni karşısında 20 yılın en yüksek
seviyesine ulaştı. Morgan Stanley, Japonya'nın kötüleşen ticaret
hadleri, yükselen hammaddelerin ithalat maliyetlerini artırması ve
ülkeler arasındaki zıt enflasyon görünümleri ile yenin dolar
karşısındaki düşüşünün haklı olduğunu söyledi. Teknik açıdan,
paritede bugün bir geri çekilme hareketi gözlemleniyor. USD/JPY
paritesi için, 129.585 – 130.280 – 131.588 seviyeleri direnç,
127.582 – 126.274 – 125.579 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   125.77

  125.22  

 124.76   

124.30    

 123.76   

  123.21  

   122.75
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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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