
Forex Bülten 21 Nisan 2022

Piyasa Gündemi

Piyasaların ana gündemi gelişmiş ülke merkez bankalarının
sıkılaşma söylemi ve Ukrayna – Rusya savaşındaki gelişmeler
olmaya devam ediyor. Bugün IMF-Dünya Bankası Bahar
Toplantısı’nda 18:00’dan sonra ABD, İngiltere ve Avrupa merkez
bankaları başkanlarının konuşmaları olacak. Verilecek mesajlar
piyasalarda hareketliliğe neden olabilir. Ayrıca hem ABD’de hem de
Borsa İstanbul’da ilk çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmaya
başlanmış olması hisse bazlı hareketleri ön plana çıkaracaktır.  

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
•    14:00 Türkiye - TCMB PPK toplantı Özeti Önem: Orta
•    15:30 ABD – Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları Önem: Orta
 

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD Ticaret Odası'nın
düzenlediği toplantıda bazı şirket yöneticileri ile bir araya geldi.
Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları
Toplantısı'nda küresel enflasyonist baskılar ve emtia fiyatlarındaki
gelişmeler ışığında olumsuz yayılmalar ile toparlanmaya yönelik
risklere karşın beraber hareket etmenin önemini vurguladıklarını
bildirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla
Elektrik Üretim A.Ş. tarafından EUAS International unvanlı bir şirket
kurmasına karar verildiği duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Yurt
dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım (YUVAM)
hesabının döviz cinsi %4 getiri garantisi verdiğini söyledi. Yurt
içinde bugün nisan ayına ait tüketici güveninin açıklanması
bekleniyor.

Euro Bölgesi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin
Rusya'ya karşı petrol ve doğalgaz ambargosunu yakında
uygulanabileceğini belirtti. Michel, AB Komisyonunun görüşünü
Haziran'ın sonunda açıklaması gerektiğini belirterek, değerlendirme
sürecini başlatacağını söyledi. Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi,
Kovid-19 tedbirlerinin kalktığı şubat ayında bir önceki aya göre
%0,7 yükseldi. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi,
şubatta ocak ayına kıyasla %0,7, Şubat 2021'e göre de %2 arttı.
Bugün Euro Bölgesi’nde TÜFE verisi takip edilecek. Beklenti, yıllık
bazda TÜFE’nin %7,5 artış göstermesi yönünde. TSİ 20:00’da ise
AMB Başkanı Lagarde’ın Konuşması önem arz ediyor.

ABD

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin
değerlendirmelerin yer aldığı Bej Kitap raporunun nisan sayısını
yayımladı. Raporda, ekonominin şubat ayı ortasından bu yana ılımlı
hızda büyüdüğü kaydedildi. Kovid-19 vakalarının ülke genelinde
azalmasıyla perakende ve finansal olmayan hizmet firmaları
arasındaki tüketici harcamalarının hızlandığına işaret edilen
raporda, üretim faaliyetinin çoğunun bölgede genel olarak sağlam
olduğu ancak tedarik zinciri yığılmaları, iş gücü piyasasının sıkılığı
ve yüksek girdi maliyetlerinin firmaların talebi karşılama kabiliyetleri
üzerinde zorluklar oluşturmaya devam ettiği aktarıldı.  Bugün, IMF
toplantı tutanakları ve FED Başkanı Powell’ın konuşması takip
edilecek.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 14.6737 -0.01 0.42 9.48
EURTRY 15.9293 0.01 0.67 5.45
EURUSD 1.0856 0.01 0.23 -4.57
GBPUSD 1.3060 -0.06 -0.09 -3.49
USDJPY 128.14 0.19 1.79 11.33

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 15.2923 2.95 8.95 100.23
Dolar Endeksi 100.3530 -2.50 -7.70 468.30
REK 54.0100 - - 591.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,473.25 0.40 1.95 -5.99
DAX Yakın Vade 14,422.00 0.38 1.60 -9.04
Dow Jones Yakın
Vade 35,185.00 0.30 2.41 -2.87

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,952.34 -0.27 -1.08 6.71
Gram Altın 921.05 -0.27 -0.65 17.89
WTI 103.47 1.14 -2.29 37.00
BRENT 107.92 1.02 -2.61 38.77
Bakır 4.61 -0.13 -1.11 4.01

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 21.6900 -17.00 -78.00 -101.00
Türkiye 10 Yıllık 21.9600 -43.00 -196.00 -236.00
ABD 10 Yıllık 2.8730 3.40 4.50 135.90
ABD 2 Yıllık 2.6200 5.10 16.50 189.00
Almanya 10 Yıllık 0.8560 -0.20 1.10 103.30
Almanya 2 Yıllık 0.0470 -1.00 -0.10 67.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.0715 0.20 2.78 -5.52
USDIDR 14,358.05 0.03 -0.18 0.81
USDTRY 14.6736 -0.01 0.42 9.48
USDRUB 81.8750 -0.46 -0.91 9.33
USDBRL 4.6223 0.00 -1.69 -17.04
USDCNY 6.4454 0.41 1.05 1.41
USDMXN 20.0050 0.08 0.18 -2.52
USDCZK 22.4490 -0.07 -0.56 2.60
USDHUF 341.5940 0.01 -1.71 5.20
USDPLN 4.2743 -0.01 -0.25 5.94
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, koronavirüs tedbirlerinin kalktığı
şubat ayında bir önceki aya göre %0,7 yükseldi. Almanya'da üretici
fiyat endeksi mart ayında %30,9 artış kaydetti. Böylelikle üretici
enflasyonunda rekor serisi mart ayında da devam etti. ECB Yönetim
Konseyi Üyesi M. Kazaks bankanın enflasyon riskleri nedeniyle en
erken Temmuz ayında faiz artışı yapabileceği mesajı verdi. Bej
kitapta enflasyonist baskıların güçlü kalmaya devam ettiği,
büyümeye ilişkin görünümün jeopolitik gelişmeler ve artan fiyatların
yarattığı belirsizlikle gölgelendiği açıklandı. Piyasalarda nötr faiz
fiyatlaması öne çıkarken, paritede toparlanma kaydedilmektedir.
Parite için 1.0878 - 1.0913 - 1.0960 seviyeleri direnç, 1.0830 -
1.0795 - 1.0748 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 Çarşamba kapanışın
ardından İnşaat & Malzeme, Sanayi ve Destek Hizmetleri
sektörlerindeki hisselerin artışıyla yükseldi. GBP/USD kısa vadeli
sıkışma kanalı içerisinde hareket etmeye devam ediyor. Paritenin
1,2962 desteğinin üzerinde kalması kısa vadeli görünümü
açısından önemli. Kısa vadede 1,3173 direncinden ise güç kaybına
uğramaya devam edebilir. GBP/USD dünkü yükselişi sonrası
bugüne %0,10 düşüşle 1,3052 seviyesinde başlıyor. GBPUSD
paritesi için, 1.3095 - 1.3123 - 1.3176 seviyeleri direnç, 1.3042 -
1.3015 - 1.2962 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

Fed, nisan ayına ilişkin Bej Kitap raporunu yayımladı. Raporda
enflasyonist baskıların güçlü kalmaya devam ettiği belirtilirken, son
jeopolitik gelişmeler ve yükselen fiyatların yarattığı belirsizliklerin
büyüme görünümünü baskıladığı bildirildi. Diğer taraftan mevcut
konut satışları mart ayında %2,7 azalarak 5,77 milyon oldu. Yurt
içinde ise yurt dışı üretici enflasyonu mart ayında yıllık bazda
%105,82 artış ile üç haneli seyrini sürdürdü. Açıklanan verilerin
fiyatlamalar üzerinde etkisi sınırlı kaldı. Bugün yurt içinde tüketici
güveni ve TCMB PPK toplantı özeti takip edilecek. ABD’de ise
haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Fed Başkanı Powell’ın
konuşması izlenecek. Hafif alıcılı seyir izleyen Dolar/TL, bu sabah
saat 08:30 itibariyle 14,67’li seviyelerden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14.8384

  14.8044  

 14.7768   

14.7491    

 14.7152   

  14.6812  

   14.6536

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde sanayi üretim rakamları Almanya’da ise üretici
fiyat endeksi takip edildi. Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi,
koronavirüs tedbirlerinin kalktığı şubat ayında bir önceki aya göre
%0,7 yükseldi. Almanya'da üretici fiyat endeksi mart ayında %30,9
artış kaydetti. Böylelikle üretici enflasyonunda rekor serisi mart
ayında da devam etti. ECB Yönetim Konseyi Üyesi M. Kazaks
bankanın enflasyon riskleri nedeniyle en erken Temmuz ayında faiz
artışı yapabileceği mesajı verdi. Yurt içinde Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada
YUVAM hesabının döviz cinsi %4 getiri garantisi verdiğini söyledi.
Euro Bölgesi’nde enflasyon yurt içinde ise tüketici güveni takip
edilecek. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 itibariyle 15,92’li
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

Bu hafta ABD 10 yıllık tahvil faizinin 2018 yılından bu yana yeniden
%3 sınırına doğru yakınsaması, piyasalarda endişeye neden
olmuştu. Sonrasında sınırlı da olsa %2,80-2,90 arasına gerilediği
görülüyor. Tahvildeki bu gevşeme, ons altının da yukarı yönlü
tepkisini destekledi. Ons altında bu hafta 1940$ bölgesinden
tepkiler geldi. Ons altın bu seviyenin altına hareketini
gerçekleştiremediği için satışlarda sınırlı kaldığı görüldü. Bugün
içinde ABD verileri takip edilebilir. Verilerin dışında asıl önemli olan
Fed Başkanı J. Powell'ın konuşması olacaktır. IMF'nin
düzenleyeceği panelde Powell'ın konuşma yapması bekleniyor.
Mayıs ayı Fed toplantısı öncesinde Powell'ın son konuşması
olabilir. Ons altın için 1964 - 1970 - 1983 seviyeleri direnç, 1951 -
1945 - 1932 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 DAX endeksi Çarşamba günü, %1.5 primle 14362
seviyesinde kapanış yaparken, 55 günlük hareketli ortalama
direncine yaklaştı. Ham madde ve temel tüketim sektörleri %2’nin
üzerinde primlendi. Almanya’da enflasyon rakamının beklentiler
paralelinde gerçekleşmesi endişeleri bir miktar hafifletirken, ülkede
ekonomiye dair korunan tedirginlik endeks yükselişleri üzerinde
baskı oluşturmaya devam ediyor. Ayrıca IMF’in, Almanya
ekonomisine yönelik 2022 yılı büyüme beklentisini %3,8’dan %2,1’e
düşürmesi sonrasında endeks toparlanmalarının zayıfladığı
söylenebilir. Bu gelişmenin akabinde Almanya 10 yıllık tahvil faizi
ayrıca 12 baz puanla %0,95 seviyesine yükseldi. DAX endeksi için,
14.340 - 14.425 - 14.593 seviyeleri direnç, 14.172 - 14.087 - 13.919
seviyeleri 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

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow
Jones endeksi, %0,71 yükseldi. ABD'de açıklanmaya devam eden
şirket bilançoları, yüksek seyreden ABD'nin tahvil faizleri, Rusya-
Ukrayna savaşında şiddetlenen çatışmalar ve Çin'de Kovid-19
salgınının neden olduğu belirsizliğin etkisiyle endeksler karışık bir
seyir izledi. ABD'de enflasyonla mücadelede atılacak politika
adımlarına yönelik yönlendirmeler ile açıklanmaya devam eden
şirket bilançoları, piyasaların odağındaki yerini korudu. Tahvil
piyasalarındaki satış eğilimi sürerken ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de
%2,97 seviyelerine kadar yükselmesinin ardından %2,84
seviyelerinde seyretti. Dow Jones endeksi için, 35.541 - 35.540 -
35.847 seviyeleri direnç, 35.034 - 34.835 - 34.527 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,803.67

  35,518.33  

 35,298.67   

35,079.00    

 34,793.67   

  34,508.33  

   34,288.67

S&P 500 Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları Çarşamba günkü işlemler yön
bulmakta zorlandı. Tahvil getirilerindeki düşüşle hisselere kısmi alım
gelse de, açıklanan bilançolar endeks üstünde etkisini devam
ettirdi. S&P 500 endeksi günü yön bulmaya çalışarak geçirdi. 4459
seviyesinde yatay kapanan endekste, gayrimenkul %1.9, temel
tüketim %1.5 ve sağlık %1.3 primlenirken, komünikasyon %4,
tüketim %1.4 geriledi. Endeks bugüne, %0,40 primli başlıyor. 4406
seviyesinden toparlanma kaydeden endeks 55 günlük hareketli
ortalama seviyesi olan 4457 bandını kırdı. Mevcut görünümün
devamı için kritik 4500 bandının aşılması halinde yükseliş devam
edebilir. SPSP500 endeksi için, 4.489 - 4.509 - 4.537 seviyeleri
direnç, 4.461 - 4.440 - 4.412 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 fiyatları bu sabah hafif alıcılı seyrediyor. Bu hafta, fiyatlarda
oynaklık yüksekti. IMF'nin küresel büyüme tahminini aşağı yönlü
revize etmesi, petrol fiyatlarının da düşmesine neden olmuştu.
Hafta içerisinde, API ve DOE tarafından açıklanan haftalık stokların
beklentilerin üzerinde azalması, fiyatların yükselişini destekledi.
Rusya-Ukrayna gerilimi devam ederken, Almanya 2022 sonundan
itibaren Rusya'dan petrol almaya son vereceklerini ifade etti. Ancak
Almanya'nın bu haberi karşısında piyasanın pek ikna olmadığı
görülüyor. Avrupa'nın Rusya için petrol konusunda alacağı tavır,
ilerleyen günlerde petrol fiyatları üzerinde daha baskın hissedilebilir.
Brent petrol için 109,23  - 111,28  - 113,57  direnç noktaları, 106,94
- 104,89 - 102,60 destek noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   107.19

  105.08  

 103.58   

102.08    

 99.97   

  97.87  

   96.37

USD/JPY

Uluslararası Para Fonu (IMF), yen'in son düşüşlerinin ekonominin
temellerinden kaynaklandığını ve Japonya Merkez Bankasının aşırı
düşük faiz oranları da dahil olmak üzere ekonomi politikasını
değiştirmesi için bir neden olmayacağını söyledi. IMF'nin Asya ve
Pasifik Departmanı Yetkilisi Sanjaya Pant, "Yen'de şu ana kadar
gördüğümüz şey temeller tarafından yönlendiriliyor. Ekonomik
politika yapımı temellere bakmaya devam etmeli. Ekonomi
politikasını değiştirmek için herhangi bir neden görmüyoruz’’ dedi.
Japonya Merkez Bankası'nın, FED’in agresif faiz artırımları
ihtimaline karşı aşırı düşük faiz politikasını savunmaya devam
etmesiyle yen, dolar karşısında yirmi yılın en düşük seviyelerine
geriledi. USD/JPY paritesi için, 129.024 - 130.165 - 130.969
seviyeleri direnç, 127.979 - 126.295 - 125.134 seviyeleri destek

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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