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Piyasa Gündemi

Fed üyelerinden şahin tonda mesajlar gelmeye devam ederken,
dün akşam saatlerinde Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları ön plana
çıktı. Powell, enflasyondaki seyir nedeniyle Fed’in biraz daha hızlı
hareket etmesinin uygun olacağını ifade etti ve birden fazla 50 baz
puanlık artırım olabileceğinin sinyalini verdi. Açıklama sonrasında
risk iştahını baskılarken, riskli varlıklarda satış baskısının artış
kaydettiği ve tahvil faizlerinde yükseliş eğiliminin sürdüğü
gözleniyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    16:00 ECB Başkanı Lagarde Konuşması Önem: Yüksek
•    16:45 ABD – Öncü İmalat/Hizmet PMI Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mart ayına ilişkin Para
Politikası Kurulu toplantı özetlerini yayımladı. TCMB yayınlanan
metinde “Para politikasında sürdürülebilir fiyat istikrarı hedefi
doğrultusunda finansal istikrara yönelik riskleri de gözeten liralaşma
odaklı bir yaklaşım sergilenmeye devam edilecektir.” ifadesini
korudu. TUİK Nisan ayı tüketici güven endeksini yayımladı. Endeks
67,3 değeriyle veri setinin en düşük seviyesini gördü. Hazine ve
Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa Merkez Bankası Başkanı
C. Lagarde ile görüştü. Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı
paylaşımda, "Avrupa Merkez Bankası Başkanı Sayın C. Lagarde ile
küresel ekonomik gelişmeler üzerine verimli bir görüşme
gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı. Yurt içinde gündeme dair
gelişmeler takip edilecek.

Euro Bölgesi

Yükselen enflasyon dolayısıyla başta Fed olmak üzere merkez
bankalarından hızlı sıkılaşma mesajları gelirken, Avrupa Merkez
Bankası cephesinde de faizlerin yükseltilmesine yönelik sesler
yükseliyor. AMB Yönetim Konseyi Üyesi Pierre Wunsch Euro
bölgesi ekonomisi sert bir şokla karşılaşmadığı sürece bu yıl politika
faizini pozitif bölgeye çekebileceğini belirtti. Wunsch yükselen
fiyatları kontrol altına almak için 'sıkılaştırıcı' bir politika
uygulanması gerekebileceğine de işaret etti. Avrupa Birliği,
Uluslararası Enerji Ajansı ile iş birliği içinde hazırladığı dokuz
maddelik tasarruf planını duyurdu. Plana göre vatandaşların
benimsemesi halinde hane başına 450 euro tasarruf edilebileceği
öngörülüyor.

ABD

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 800 milyon doları savunma,
500 milyon doları ekonomi alanında olmak üzere 1,3 milyar dolarlık
ek yardım sağlayacaklarını duyurdu. ABD Merkez Bankası Başkanı
Jerome Powell, Fed'in 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceği
toplantıda 50 baz puanlık bir faiz artışının "masada" olacağını
söyledi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise dün IMF ve Dünya
Bankası'nın Rusya-Ukrayna savaşı ve Kovid-19 salgını dahil olmak
üzere halihazırda karşı karşıya olunan birden fazla krizle başa
çıkmak için tasarlanmadığını söyledi. Artan gıda güvensizliği
tehdidine dikkati çeken Yellen, küresel gıda ve gübre fiyatlarındaki
artışla daha fazla insanın açlığa sürüklenmesine yönelik çok ciddi
bir risk olduğunu ifade etti.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 14.7123 0.04 0.52 9.77
EURTRY 15.9561 0.14 0.71 5.63
EURUSD 1.0845 0.11 0.29 -4.67
GBPUSD 1.3022 -0.05 -0.21 -3.77
USDJPY 127.90 -0.37 1.15 11.12

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 15.3438 5.15 16.00 105.38
Dolar Endeksi 100.5160 -6.90 1.60 484.60
REK 54.0100 - - 591.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,384.00 -0.15 -0.08 -7.87
DAX Yakın Vade 14,343.00 -1.34 1.04 -9.54
Dow Jones Yakın
Vade 34,650.00 -0.17 0.85 -4.35

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,954.87 0.18 -0.95 6.84
Gram Altın 924.65 0.21 -0.44 18.35
WTI 102.34 -1.50 -3.36 35.50
BRENT 106.67 -1.52 -3.74 37.16
Bakır 4.66 0.02 -0.29 5.15

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 21.6500 -4.00 -83.00 -105.00
Türkiye 10 Yıllık 21.8800 -8.00 -220.00 -244.00
ABD 10 Yıllık 2.9350 2.70 10.50 142.10
ABD 2 Yıllık 2.7130 1.40 26.20 198.30
Almanya 10 Yıllık 0.9530 9.50 10.80 113.00
Almanya 2 Yıllık 0.0470 -1.00 -0.10 67.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.4216 0.28 5.45 -3.33
USDIDR 14,351.80 -0.13 -0.10 0.77
USDTRY 14.7123 0.04 0.52 9.77
USDRUB 79.8580 -1.26 -1.10 6.64
USDBRL 4.6223 0.00 -1.70 -17.04
USDCNY 6.4655 0.23 1.48 1.72
USDMXN 20.1871 0.08 1.23 -1.63
USDCZK 22.4550 -0.17 -0.61 2.62
USDHUF 341.5560 -0.13 -1.81 5.19
USDPLN 4.2763 -0.15 -0.13 5.99
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi'nde şubatta %5,9 olan yıllık enflasyon, martta %7,4
seviyesinde gerçekleşerek son 25 yılın zirvesine ulaştı. ABD'de
işsizlik maaşına başvuruların sayısı geçen hafta 184 bine geriledi.
Başvurulardaki gerileme, istihdam piyasasının güçlü olduğunu
gösterirken, Fed Başkanı J. Powell, Fed'in 3-4 Mayıs tarihlerinde
gerçekleştireceği toplantıda 50 baz puanlık bir faiz artışının masada
olacağını söyledi. Fed Başkanı Powell’ın toplantı öncesi son
konuşması olması nedeniyle önemli olan bu açıklamaların ardından
riskli varlıklarda satışlar etkili oldu. Tahvil cephesinde tekrar
toparlanma kaydedilirken, paritede fiyatlama 1,09’lu seviyelerin
altına sarktı. Paritede 1,0791 – 1,0751 ve 1,0678 seviyeleri destek,
1,0863 – 1,0904 ve 1,0976 izlenen dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0955

  1.0923  

 1.0900   

1.0876    

 1.0844   

  1.0813  

   1.0789

GBP/USD

İngiltere hisse senedi piyasaları dün otomotiv, sağlık ve sanayi
sektörlerindeki hisselerin öncülüğüyle yükseldi. Bugün ise İngiltere
endeks vadelileri negatif bir görünüm sergiliyor. İngiltere,
Ukrayna'da ön cephede savaşan Rus generallerin yanı sıra Rus
ordusunu destekleyen şahıs ve işletmelere yönelik yeni yaptırım
kararı aldı. Teknik açıdan, GBPUSD paritesi için düşüş trendi
etkisindeki hareketin devam ettiği ve bu noktada 22 günlük basit
hareketli ortalamanın güçlü bir direnç bölgesi olarak çalıştığı
söylenebilir. Parite için 1,3045 - 1,3069 - 1,3113 seviyeleri direnç,
1,3001 - 1,2977 - 1,2933 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 Başkanı Powell, enflasyonun Fed’in hedeflediği %2 seviyesinin
oldukça üzerinde olması nedeniyle biraz daha hızlı hareket
edilmesinin uygun olacağını belirtirken, Fed’in 3-4 Mayıs
tarihlerinde gerçekleştireceği toplantıda 50 baz puanlık faiz artışının
masada olacağını bildirdi. Diğer taraftan 16 Nisan ile biten haftada
işsizlik maaşı başvuruları 184 bin ile pozitif görünümünü korudu.
Yurt içinde ise tüketici güven endeksi nisan ayında 67,3 ile veri
tarihinin en düşük değerine işaret etti. TCMB PPK toplantı özetinde,
makroihtiyati politika setinin güçlendirilmesi kararı alındı. Verilerin
kur üzerindeki etkisi sınırlı kaldı. Bu sabah hafif alıcılı bir görünüm
sergileyen Dolar/TL, saat 08:30 itibariyle 14,71’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 ise şubatta %5,9 olan yıllık enflasyon, martta
%7,4 seviyesinde gerçekleşti. Böylece, Euro Bölgesi'nde mart
ayında enflasyon, son 25 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye
ulaştı. TCMB mart ayına ilişkin Para Politikası Kurulu toplantı
özetlerini yayımladı. Metinde liralaşma odaklı bir yaklaşım
sergilenmeye devam edileceği vurgulandı. Diğer yandan nisan ayı
tüketici güven endeksini yayımladı. Endeks 67,3 değeriyle veri
setinin en düşük seviyesini gördü. Hazine ve Maliye Bakanı
Nureddin Nebati, Avrupa Merkez Bankası Başkanı C. Lagarde ile
görüşerek küresel ekonomik gelişmeler üzerine verimli bir görüşme
gerçekleştirdiklerini vurguladı. Euro/TL kuru bu sabah 08:30
itibariyle 15,95’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

Küresel piyasalarda risk iştahı zayıf seyrediyor. Dün akşam ABD
borsalarında görülen sert satışlar, bu sabah ABD vadelileri üzerinde
de etkisini sürdürüyor. ABD vadelileri hafif satıcılı seyrediyor. Dün
akşam konuşan Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, piyasalarda
oynaklığa neden oldu. Powell, 4 Mayıs tarihinde yapılacak olan Fed
toplantısında 50 baz puanlık faiz artışına hazır olduklarını belirtti.
Faiz konusunda biraz daha hızlı hareket etmelerinin uygun
olacağını da ekledi. Fed, faiz konusunda şahin duruşunu korumaya
devam ediyor. Bugün ABD'de imalat/hizmetler PMI verileri
açıklanacak. Ons altın için 1960 - 1969  - 1981 direnç noktaları,
1948 - 1939 - 1927 destek noktaları 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 sanayi, gıda ve lojistik
sektörlerindeki hisselerin öncülüğüyle yükseldi. Frankfurt borsasının
kapanışıyla DAX 0,98%, MDAX endeksi 1,09% ve TecDAX endeksi
0,48% değer kazandı. Bugün ise DAX vadelileri negatif bir
görünüme işaret ediyor. Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici
kurumunun, Almanya'da doğalgaz tüketimine ilişkin kapsamlı bir
araştırma yürüterek arz durumunda olası darboğazlara hazırlandığı
bildirildi. Teknik açıdan, DAX endeksinin genel düşüş trendi
etkisindeki hareketine devam ettiği ve son fiyat hareketleri
incelendiğinde 22 ve 50 günlük ortalamalarından destek bulduğu
gözlemlenebilir. Endeks için 14.449 - 14.545 - 14.693 seviyeleri
direnç, 14.301 - 14.205 - 14.057 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

ABD hisse senedi piyasaları dün fosil enerji, teknoloji ve hammadde
sektörlerindeki hisselerin öncülüğüyle düştü. Dow Jones endeksi
dünü 34.709 seviyesinde, satıcılı bir seyirle kapattı. Dün Fed
Başkanı Powell önden yüklemeli sıkılaştırma adımlarına işaret
ederek birden fazla 50 baz puanlık faiz artışı olabileceği sinyalini
verdi. Powell'ın açıklamalarının etkisiyle küresel piyasalarda riskli
varlıklarda satış dalgası yaşandı. Bugün ise ABD vadeli
endekslerindeki baskı devam ediyor. Teknik açıdan endeksin, kısa
vadede oluşturduğu yükseliş trendi etkisindeki hareketini
sürdürdüğü belirtilebilir. Fiyatın 22 günlük basit hareketli
ortalamasından destek bulduğu söylenebilir. Endeks için 34.906 -
35.175 - 35.949 seviyeleri direnç, 34.402 - 34.132 - 33.628
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,981.00

  35,697.00  

 35,203.00   

34,709.00    

 34,425.00   

  34,141.00  

   33,647.00

S&P 500 Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları dün fosil enerji, teknoloji ve hammadde
sektörlerindeki hisselerin öncülüğüyle düştü. SP500 endeksi dünü
4.390 seviyesinde, satıcılı bir görünümle tamamladı. Dün Fed
Başkanı Powell önden yüklemeli sıkılaştırma adımlarına işaret
ederek birden fazla 50 baz puanlık faiz artışı olabileceği sinyalini
verdi. Powell'ın açıklamalarının etkisiyle küresel piyasalarda riskli
varlıklarda satış dalgası yaşandı. Bugün ise ABD vadeli
endekslerindeki baskı devam ediyor. Teknik açıdan, düşüş
etkisindeki genel hareketine devam eden SP500 endeksinin dün 50
günlük basit hareketli ortalamanın altında bir kapanış yaşadığı
söylenebilir. Endeks için 4.424 - 4.469 - 4.553 seviyeleri direnç,
4.340 - 4.295 - 4.212 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 haftayı düşüşle kapatmaya hazırlanıyor. Bu hafta,
petrol açısından hareketli bir haftaydı. DOE-API tarafından
açıklanan haftalık stokların azalması, fiyatları destekledi. AB'nin
Rusya'ya petrol ambargosu uygulamak için hazırlıklarına devam
ediyor şeklinde gelen haberler, fiyatların geri çekilmesini sınırlı kıldı.
Çin ekonomisine yönelik olumsuz beklentiler, petrol talebini
baskılayabilir. Talep düşerse, petrol fiyatlarında düşüşe neden olur.
Son olarak, Fed Başkanı Powell'ın faiz konusundaki şahin mesajı,
artan faizlerin önümüzdeki dönemde petrol talebini düşürebilir
ihtimalini güçlendirince, bu sabah petrol fiyatları satıcılı seyrediyor.
Kısa vadede oynaklık yüksek. Brent petrol için 108,39 - 110,02 -
113,04 seviyeleri direnç, 107,00 - 105,37 - 103,98 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   107.19

  105.08  

 103.58   

102.08    

 99.97   

  97.87  

   96.37

USD/JPY

Japon hükümeti, Çin ile Solomon Adaları arasında imzalanan ve
Çin'e ait gemilerin Solomon Adaları'na konuşlanmasını kapsayan
güvenlik anlaşmasından endişe duyuyor. Japonya Kabine Baş
Sekreter Yardımcısı Kihara Seiji, söz konusu anlaşmanın "tüm
Pasifik bölgesinin güvenliğini etkileyebileceğini" söyledi. Japonya
Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, yendeki son ani hareketleri ABD
Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüştüğünü ve ikilinin mevcut döviz
kuru anlaşmalarını destekleme konusunda anlaştığını söyledi.
Teknik açıdan, paritede bugün satıcılı bir seyir gözlemleniyor ancak
genel yükseliş eğiliminin korunduğu söylenebilir. Parite için 128,291
- 128,782 - 129,192 seviyeleri direnç, 127,881 - 127,390 - 126,980
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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