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Piyasa Gündemi

Fed Başkanı Powell’ın birden fazla 50 baz puanlık artırıma işaret
etmesi sonrasında küresel risk iştahının zayıflama kaydettiği ve
riskli varlıklarda satıcılı bir seyrin yaşandığı görülüyor. Merkez
bankalarına yönelik sıkılaşma beklentileri ve küresel büyüme
endişeleri ana risk unsurları olarak takip ediliyor. Hafta sonu
TCMB'nin zorunlu karşılık oranlarındaki düzenlemesi takip edildi.
Garanti Bankası’nda ise pay alım teklif fiyatı 12,20 TL’den 15,00
TL’ye yükseltildi. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – Reel Kesim Güven Endeksi Önem: Orta
•    10:00 Türkiye – Kapasite Kullanım Oranı Önem: Orta

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İTO İş Dünyası
Buluşması toplantısında yaptığı konuşmada, "Enflasyon üzerinde
kararlı adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Savaşımız
enflasyonla ilgili olacak. Önemli adımlarımızın enflasyon belası
nedeniyle görülmemesini istemiyoruz. Kronik kötümserler felaket
tellallığı yapsınlar. Gerekirse gemileri karadan yürütür yine de
hedeflerimize ulaşmasını biliriz. Birlikte atacağımız kararlı adımlarla
aşılmaz dedikleri sorunları aşacağız.” dedi. Bakan Nebati son
günlerde piyasada tartışma konusu olan Türk lirasını koruma
kanununda yapılan menkul satışlarında TL ile ödeme zorunluluğu
ile ilgili olarak gevşemeye gidecekleri sinyalini verdi. Yurt içinde
bugün reel sektör güven endeksleri ve kapasite kullanım oranı takip
edilecek.

ABD

ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonunda şirketlerin karlılıkları
çoğunlukla beklentileri geride bıraksa da, şahinleşen Fed'le pay
piyasaları üst üste üçüncü haftayı da düşüşle tamamladı. Bu hafta,
gözler başta perşembe günü açıklanacak 1. çeyrek Gayrisafi Yurt içi
Hasıla (GSYH) olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi. Fed'in
enflasyon konusunda dikkate aldığı en önemli göstergelerden biri
olan 5 yıllık enflasyon beklentileri 2014'ten bu yana en yüksek
seviyeye çıktı. 2027 enflasyon beklentileri %2,6'ya kadar
yükselirken, söz konusu yükselişin halihazırda şahin bir duruş
sergileyen FED'e rağmen gerçekleşmesi risk unsuru oluşturuyor.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi Cuma günü ilk çeyrek GSYH ve Nisan ayı ön TÜFE
verilerini paylaşacak. TÜFE’nin %7,4 ile Avrupa Merkez Bankasının
(ECB) %2’lik hedefinin neredeyse dört katı fazla olması bekleniyor.
Geçen hafta ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyonla
mücadelede bankanın üçüncü çeyreğin başında tahvil alımlarını
bitirebileceğini ve yıl bitmeden faizleri artırabileceğini söyledi. Ancak
yüksek enerji fiyatlarına ve pandeminin tedarik zincirlerinde yol
açtığı aksamaların artmasına sebebiyet vermesinden dolayı
Ukrayna’daki savaş, ECB’nin görünümüne gölge düşürüyor. Bu
hafta, pazartesi Almanya'da Ifo iş ortamı güven endeksi, perşembe
Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve Almanya'da TÜFE ile
Euro Bölgesi'nde 1. çeyrek GSYH verileri takip edilecek.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 14.7670 0.16 0.86 10.18
EURTRY 15.8544 -0.37 0.41 4.96
EURUSD 1.0736 -0.54 -0.43 -5.62
GBPUSD 1.2768 -0.54 -1.87 -5.65
USDJPY 128.48 -0.08 1.17 11.62

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 15.3413 -0.25 14.25 105.13
Dolar Endeksi 101.3590 24.10 58.50 568.90
REK 54.0100 - - 591.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,231.50 -0.84 -3.54 -11.07
DAX Yakın Vade 13,958.00 -1.52 -1.67 -11.97
Dow Jones Yakın
Vade 33,456.00 -0.81 -2.50 -7.65

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,914.80 -0.89 -3.23 4.65
Gram Altın 909.06 -0.73 -2.40 16.40
WTI 98.24 -3.11 -8.12 30.07
BRENT 102.52 -2.95 -8.32 31.82
Bakır 4.61 -0.46 -1.44 3.93

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 21.6100 -4.00 -65.00 -109.00
Türkiye 10 Yıllık 21.7700 -11.00 -187.00 -255.00
ABD 10 Yıllık 2.8670 -3.20 0.60 135.30
ABD 2 Yıllık 2.6340 -3.70 16.50 190.40
Almanya 10 Yıllık 0.9720 0.20 13.10 114.90
Almanya 2 Yıllık 0.0470 0.00 -0.10 67.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.6519 0.23 7.02 -1.89
USDIDR 14,469.90 0.00 0.80 1.60
USDTRY 14.7670 0.16 0.86 10.18
USDRUB 77.3250 -0.06 -4.68 3.26
USDBRL 4.7946 0.04 3.04 -13.94
USDCNY 6.5508 0.76 2.88 3.07
USDMXN 20.3824 0.72 2.80 -0.68
USDCZK 22.6760 0.59 0.07 3.63
USDHUF 347.1570 0.77 0.27 6.91
USDPLN 4.3317 0.53 0.99 7.37
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Euro/Dolar

Haftanın son işlem günü küresel piyasalarda imalat ve hizmet PMI
rakamları takip edildi. Euro Bölgesi'nde ekonomi karantinalarının
sona ermesi ile hizmet sektöründe toparlanma Nisan ayında 57,7
seviyesine yükselirken, imalat sektörü PMI endeksi 55,3’e
gerileyerek yavaşlama kaydetti. ABD'de imalat PMI, Nisan'da aylık
bazda 0,9 puan artışla 59,7'ye çıkarak 7 ayın en yüksek seviyesine
ulaştı. Ülkede hizmet sektörü PMI ise Nisan'da geçen aya göre 3,3
puan azalarak 54,7'ye geriledi. Başkanı Powell’ın geçen hafta 50
baz puanlık bir faiz artışının masada olacağını belirtmesi
piyasalarda satışların yaşanmasında etkili oldu. 1,08 seviyesinin
altında fiyatlamanın sarktığı hissede 1,0756 - 1,0720 ve 1,0700
seviyeleri destek, 1,0805 - 1,0825 ve 1,0848 direnç noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1008

  1.0952  

 1.0922   

1.0892    

 1.0835   

  1.0779  

   1.0748

GBP/USD

GBP/USD, beklentilerin altında kalan ekonomik verilerin ve
yükselen ABD tahvil getirilerinin baskısıyla, Cuma günü dolar
karşısında haftayı keskin bir düşüşle tamamladı. GBP/ USD , gün
içinde %1,44 düşüşle 1,2840 seviyesine gerileyerek Eylül 2020'den
bu yana en düşük seviyesini test etti. Perakende satışlar, imalat
üretimi de dahil olmak üzere veriler toparlanmanın yavaşladığını ve
ekonominin ikinci çeyreğe artan fiyat baskıları ile daha zayıf bir
temelde başladığına işaret etti. İngiltere ekonomisinin ikinci
çeyrekte daralması ve BoE'nin normalleşme döngüsünün
beklentilerin altında kalması olasılığının artması, GBP/USD'yi baskı
altında tutmaya devam edebilir. 1.2974-1.3111-1.3187 seviyeleri
direnç, 1.2762-1.2686-1.2549 destek seviyeleri.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3247

  1.3197  

 1.3134   

1.3071    

 1.3021   

  1.2971  

   1.2908
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USD/TRY

ABD’de cuma günü açıklanan verilere göre öncü imalat PMI, nisan
ayında 59,70 ile yedi ayın en yüksek seviyesine çıkarken, hizmet
PMI 54,70 ile son üç ayın en düşük seviyesine geriledi. ABD’de PMI
verilerinin karışık görünümde sinyaller verdiğini söyleyebiliriz. Yurt
içinde ise kısmi TL cinsi ticari krediler zorunlu karşılığa tabi tutuldu.
Alınan karara göre 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren dörder haftalık
dönemlerde kullandırılan ticari kredilere %10 zorunlu karşılık
ayrılacak. Diğer taraftan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, enflasyon
üzerinde kararlı adımların atılacağını ve enflasyon ile mücadele
edileceğini bildirdi. Geçen hafta kurda hafif alıcılı bir görünüm etkili
oldu. Bu sabah yatay seyreden Dolar/TL, saat 08:30 itibariyle
14,75’li seviyelerde işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14.6579

  14.6327  

 14.6143   

14.5958    

 14.5707   

  14.5455  

   14.5271

EUR/TRY

Küresel piyasalarda haftanın son işlem günü PMI rakamları ve ECB
Başkanı C. Lagarde’ın söylemleri takip edildi. Euro Bölgesi'nde
ekonomi karantinalarının sona ermesi ve hizmet sektöründe görülen
toparlanmayla Nisan ayında 57,7 seviyesine yükselirken, imalat
sektörü PMI endeksi 55,3’e gerileyerek yavaşlama kaydetti. ECB
Başkanı C. Lagarde, varlık alım programının yılın üçüncü çeyreğinin
başlarında sonlandırılması ve yıl sonundan önce faiz oranlarının
artırılmasına dair güçlü bir ihtimal olduğunu belirtti. Yurt içinde majör
başlık perşembe günü yayınlanacak yılın ikinci enflasyon raporu
önemli olacak. Yurt içinde bugün reel sektör güven endeksleri ve
kapasite kullanım oranı takip edilecek. Euro/TL kuru bu sabah
08:30 itibariyle 15,90’lı seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   16.1317

  16.0325  

 15.9654   

15.8983    

 15.7991   

  15.6999  

   15.6329
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XAU/USD

Ons altında geçtiğimiz hafta 2000$ seviyesine doğru yükseliş
görülmesine karşın hafta içerisinde Fed üyelerinden gelen
sıkılaşma sinyalleri ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin 2018 yılından
sonra yeniden %3,00'a doğru yükselme çabası, ons altını da
baskıladı. Altında teknik görünüm zayıflamaya başladı. Yeni haftaya
hafif satıcılı başlayan ons altın için bugün için açıklanacak önemli
bir veri akışı bulunmuyor. Şahinleşen merkez bankaları,
enflasyonist endişeler, tahvil faizlerindeki seyir, Çin'de artan vaka
sayıları, devam eden Rusya-Ukrayna gerilimi, piyasalarda risk
iştahını baskılıyor. Bugün içinde bu konu başlıkları takip edilebilir.
Ons altın için 1915$ - 1909$ - 1891$ destek noktaları olarak takip
ediliyor. Yukarıda 1949$ - 1967$ - 1978$ direnç noktaları olarak
bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   2,003.67

  1,992.62  

 1,985.02   

1,977.43    

 1,966.38   

  1,955.33  

   1,947.73

DAX Yakın Vade

Avrupa borsaları dünya genelinde azalan risk iştahıyla satış ağırlıklı
bir seyir izlerken Rusya-Ukrayna savaşı ve Avrupa Merkez
Bankası'nın şahinleşen duruşu pay piyasaları için başlıca risk
unsuru olmayı sürdürüyor. ECB Başkanı Christine Lagarde, geçen
hafta yaptığı açıklamalarda bankanın yıl sonundan önce faiz
artırımına gidebileceğini belirtirken varlık alımlarının ise üçüncü
çeyrek sonunda bitirilmesinin muhtemel olduğunu dile getirdi.
Lagarde, faiz artışına ilişkin karar almak için gelecek
makroekonomik verileri takip edeceklerini söyledi. DAX endeksi
Cuma günü %2,50 düşüşle günü kapatırken bu hafta, Avrupa’da
şirket kazanç raporları ön plana çıkıyor. DAX endeksi için 14536-
14725-14834 seviyeleri direnç, 14045-13805-13785 seviyeleri
destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,539.33

  14,399.67  

 14,285.33   

14,171.00    

 14,031.33   

  13,891.67  

   13,777.33
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Dow Jones Yakın Vade

Wall Street’in üç ana endeksi, Cuma günü haftayı negatif bölgede
bitirdi. Bu S&P 500 ve Nasdaq için art arda üçüncü ve Dow Jones
için dördüncü kayıp haftası oldu. Cuma günü Dow’da görülen
%2,82’lik düşüş, 2020 Ekim ayından beri görülen en büyük tek
günlük düşüştü. Fed’in daha agresif faiz artırımlarından kaynaklı
risklere yönelik endişeler artarken volatilite, son zamanlarda daha
yaygın hale geldi. Wall Street’in korku ölçümü olarak da bilinen
CBOE Volatilite Endeksi Cuma günü yükselerek Mart ortasından bu
yana gördüğü en yüksek seviyede bitirdi. ABD büyüme ve
enflasyon verileri de bu hafta piyasaların takibinde olacak. Dow
Jones endeksi için 34368-35105-35493 seviyeleri direnç, 33243-
32855-32118 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,853.33

  34,691.67  

 34,502.33   

34,313.00    

 34,151.33   

  33,989.67  

   33,800.33

S&P 500 Yakın Vade

Analistler, ABD'de açıklanan şirket bilançolarında karlılıkların
beklentileri çoğunlukla geride bırakmasına karşın, Fed üyelerinin
şahin açıklamalarıyla birlikte bu gelişmelerin fiyatlamalar üzerindeki
etkilerinin arka planda kaldığını belirtti. Söz konusu gelişmelerle
S&P 500 endeksi haftalık bazda %2,75, Nasdaq endeksi %3,83 ve
Dow Jones endeksi %1,86 değer kaybetti. ABD'de artan enflasyon
sonrası Fed üyelerinin gittikçe şahinleşen yönlendirmeleri varlık
fiyatlarında oynaklığı artırmaya devam ediyor. Yeni haftada,
teknoloji şirketlerinin kazançlarının yanı sıra yoğun makro ekonomik
takvim endeksler üzerinde baskıyı artırabilir. SPSP500 endeksi için
4348-4443-4493 seviyeleri direnç, 4203-4152-4057 seviyeleri
destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,504.58

  4,480.17  

 4,433.83   

4,387.50    

 4,363.08   

  4,338.67  

   4,292.33
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Brent Petrol

Petrol fiyatları yeni haftaya satıcılı başladı. Bu düşüşün en önemli
nedeni Çin'de artan vaka sayıları ve karantina önlemlerinin
arttırılması olarak görülüyor. Çin, petrolde ithalatçı konumda ve
petrolde talep düşecek beklentisine neden oluyor. Bu sebeple, bu
sabah fiyatlarda %2'nin üzerinde kayıplar izleniyor. Bugün için
petrol fiyatlarının seyri açısından Çin'deki gelişmeler takip edilebilir.
Libya'da geçtiğimiz haftalarda, protestolar sebebiyle sevkiyatlara
ara verilmişti. Libya bu hafta yeniden sevkiyatların başlayacağını
duyurdu. Arz açısından olumlu bir gelişme ancak şu an için bunun
fiyatlarda ciddi bir baskı yarattığı izlenmiyor. Brent petrol için
108,02$ - 109,98$ - 111,23$ direnç noktaları olurken, geri
çekilmelerde 103,05$ - 101,58$ - 100,62$ destek noktaları olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   114.81

  111.69  

 110.01   

108.32    

 105.20   

  102.08  

   100.40

USD/JPY

Asya tarafında, pay piyasalarında geçtiğimiz hafta karışık bir seyir
izlenirken, gelecek hafta perşembe günü Japonya Merkez
Bankası'nın para politikası kurulu toplantısından çıkacak sonuçlar
takip edilecek. BoJ'un politika faizinde değişikliğe gitmesi
beklenmezken, karar metni ve toplantı sonrası yapılacak sözle
yönlendirmelerde son 20 yılın en yükseğine çıkan dolar/yen paritesi,
ülkede yavaş yavaş artmaya başlayan enflasyon ve şahinleşen
küresel merkez bankalarının ardından gelecekteki para politikasına
ilişkin ipuçları aranacak. USD/JPY paritesi yükseliş eğilimini üst
üste yedinci haftaya taşıyarak, haftayı %1,7 artışla son 20 yılın en
yükseği olan 128,6 seviyesinden tamamladı. USD/JPY paritesi için
129.18-129.83-130.56 seviyeleri direnç, 127.81-127.08-126.44
seviyeleri destek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   127.15

  126.73  

 126.19   

125.65    

 125.23   

  124.81  

   124.27
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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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