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Piyasa Gündemi

Fed başta olmak üzere merkez bankalarının atacağı sıkılaşma
adımları ile gerek para politikasındaki sıkılaşmanın gerekse Rusya
– Ukrayna savaşının getirdiği olumsuz etkilerin küresel büyüme
üzerinde oluşturacağı baskı küresel çapta izlenen ana risk başlıkları
arasında yer alıyor. Sıkılaşma ve büyüme konusundaki gelişmeler
önümüzdeki süreçte risk iştahı ve fiyatlamalar üzerinde belirleyici
olacakken, kısa vadede Çin’de artan vaka sayıları da risk
oluşturuyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    15:30 ABD – Dayanıklı Mal Siparişleri Önem: Orta
•    17:00 ABD – Yeni Konut Satışları Önem: Orta

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Nisan ayına ilişkin reel kesim
güven endeksi ve kapasite kullanım oranlarını yayımladı. Reel
kesim güven endeksi Nisan ayında 1,2 puan artarak 109,7
seviyesine yükseldi. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven
endeksi aylık 0,5 puan gerileyerek 107,7 oldu. İmalat sanayi
genelinde kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0,5 puan
artarak %77,8 seviyesinde gerçekleşti. Veriler reel kesim güveni ve
kapasite kullanım oranlarında Nisan ayında artış olduğunu gösterdi.
Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde
yükseldi. Yurt içinde bugün gündeme dair gelişmeler takip edilecek.

Euro Bölgesi

Avrupa tarafında, bir yandan Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında
derinleşen enerji krizi ve bu kapsamda artmaya devam eden
enflasyonist baskılar gündemin odağındaki yerini korurken, Avrupa
Merkez Bankası'ndan (ECB) para politikasında beklenenden daha
hızlı sıkılaşma dillendirilmeye başladı. Parasal sıkılaşmanın öne
çekilmesini isteyen şahinler ile uyumluluğu sürdürmek isteyen
güvercinler arasındaki ayrışma giderek büyüyor ECB Başkanı
Christine Lagarde bu ay gerçekleştirilen toplantıda yönetim konseyi
üyelerinden toplantı sonrasında kritik açıklamalar yapmamalarını
istedi. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Rusya'nın
Ukrayna'daki saldırganlığının Avrupa'nın güvenliğine doğrudan bir
tehdit oluşturduğunu söyledi. Öte yandan Fransa'da ikinci turu
sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Macron yeniden
cumhurbaşkanı seçildi.

ABD

Geçen hafta, ABD başta olmak üzere dünya genelinde açıklanan
şirket bilançolarının olumlu bir tablo çizmesine karşın, Rusya-
Ukrayna savaşı kapsamında gerilimin artarak devam etmesi ve
ABD Merkez Bankası yetkililerinden gelen şahin açıklamalar risk
iştahının azalmasına neden oldu. Powell daha agresif faiz artışları
serisinin masada olacağına dair piyasa beklentilerini doğruladı.
Analistler şimdi, gecelik faiz oranının yıl sonuna kadar %2,75-%3
arasında olmasını bekliyor. Federal Açık Piyasa Komitesi’nin Mart
ayındaki toplantısında komite üyelerinin sunduğu tahmin ise
%1,9’du. Deutsche Bank, hızlı faiz artışlarının ve Fed’in tahvil
portföyünün hızlı bir şekilde küçültülmesinin ABD ekonomisini
önümüzdeki yıl bir resesyona sokacağını öngördü. Bugün ABD’de
Dayanıklı Mal Siparişleri, CB Tüketici Güveni ve Yeni Konut
Satışları takip edilecek. Aynı zamanda Microsoft ve Google gibi
bilişim devleri gelir bildirecek.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 14.7804 0.03 0.87 10.28
EURTRY 15.8261 -0.01 0.10 4.77
EURUSD 1.0708 -0.06 -0.75 -5.88
GBPUSD 1.2737 -0.03 -2.01 -5.88
USDJPY 127.82 -0.25 -0.85 11.05

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 15.3013 -4.00 7.75 101.13
Dolar Endeksi 101.6890 2.10 72.90 601.90
REK 54.0100 - - 591.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,289.25 -0.08 -3.81 -9.86
DAX Yakın Vade 14,121.00 1.28 -0.35 -10.94
Dow Jones Yakın
Vade 33,945.00 -0.06 -2.57 -6.30

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,903.03 0.26 -2.43 4.01
Gram Altın 904.32 0.27 -1.62 15.80
WTI 98.73 0.36 -3.37 30.72
BRENT 102.85 0.56 -3.80 32.25
Bakır 4.51 0.32 -3.01 1.84

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 21.8200 21.00 14.00 -88.00
Türkiye 10 Yıllık 21.7400 -3.00 -73.00 -258.00
ABD 10 Yıllık 2.8460 1.80 -9.60 133.20
ABD 2 Yıllık 2.6300 0.40 2.40 190.00
Almanya 10 Yıllık 0.8830 5.70 -3.10 106.00
Almanya 2 Yıllık 0.0470 0.00 -1.20 67.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.7251 0.27 4.90 -1.43
USDIDR 14,412.15 -0.13 0.33 1.19
USDTRY 14.7805 0.03 0.87 10.28
USDRUB 75.7595 0.98 -6.18 1.17
USDBRL 4.8774 -0.02 4.48 -12.46
USDCNY 6.5455 -0.21 2.38 2.98
USDMXN 20.2448 0.14 1.09 -1.35
USDCZK 22.7880 0.11 0.52 4.15
USDHUF 348.2070 0.20 1.03 7.23
USDPLN 4.3360 0.04 0.73 7.47
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Euro/Dolar

Haftanın ilk işlem günü Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan
Almanya’da IFO iş dünyası güveni Ukrayna'daki savaşa rağmen
sürpriz biçimde yükselerek 91,8 seviyesinde açıklandı. Ülkede
beklentiler endeksi ise nisan ayında 86,7'ye yükseldi. ECB Başkanı
C. Lagarde, ECB’nin net varlık alımlarının Temmuz veya Ağustos'ta
sona ereceğini ve faiz oranlarının yılın ilerleyen aylarında
yükseleceğini söyledi. Fed Başkanı Powell’ın geçen hafta 50 baz
puanlık bir faiz artışının masada olacağını belirtmesinin ardından
piyasalarda zayıf risk iştahı bu haftada devam ediyor. Dolar
endeksinin tekrar 101,0 seviyesini aşması ile paritede 1,07
seviyesinin altı test edildi. Paritede 1,0666 – 1,0622 ve 1,0548
seviyeleri destek, 1,0741 – 1,0785 ve 1,0859 izlenen direnç
noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1085

  1.1005  

 1.0918   

1.0831    

 1.0751   

  1.0671  

   1.0584

GBP/USD

GBP/USD yeni haftaya satış baskısıyla başladı. İngiltere’den gelen
zayıf veriler İngiliz Sterlinine olan talebi azaltıyor ve paritede düşüşe
sebep oluyor. Cuma günkü hayal kırıklığı yaratan İngiltere
Perakende Satış verilerinin ardından, İngiliz Sanayi
Konfederasyonu dün, İmalat İyimserliği Dengesinin Nisan 2020'den
bu yana en düşük seviyesine düştüğünü bildirdi. Çin'de kötüleşen
koronavirüs durumu ve uzayan Rusya-Ukrayna çatışması piyasanın
havasını etkilemeye devam ediyor. GBPUSD paritesi için 1.2760 –
1.2823 – 1.2906 seviyeleri direnç, 1.2677 – 1.2614 –
1.2532 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3105

  1.3093  

 1.3071   

1.3049    

 1.3037   

  1.3025  

   1.3004
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USD/TRY

Haftanın ilk işlem günü veri akışı bakımından nispeten sakindi. Yurt
içinde reel kesim güven endeksi nisan ayında 1,7 puanlık artış ile
109,7 seviyesinde açıklanırken, kapasite kullanım oranı ise yüzde
77,8 seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan verilerin fiyatlamalar
üzerinde etkisi olmadığını söyleyebiliriz. Kurda geçen hafta görülen
sınırlı yükselişler sonrası bu hafta da hafif yükseliş eğilimlerinin
yaşandığını görüyoruz. Dolar endeksi ise güçlü seyrini korumaya
devam ediyor. Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor.
ABD tarafında ise dayanıklı mal siparişleri, tüketici güveni ve yeni
konut satışları verisi izlenecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:40
itibariyle 14,78’li seviyelerden işlem görüyor. Dolar endeksi ise
101,61 seviyelerinde hareket ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14.7138

  14.6780  

 14.6452   

14.6124    

 14.5766   

  14.5408  

   14.5080

EUR/TRY

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da haftanın ilk işlem
günü IFO iş dünyası güveni Ukrayna'daki savaşa rağmen sürpriz
biçimde yükselerek 91,8 seviyesinde açıklandı. Ülkede beklentiler
endeksi ise nisan ayında 86,7'ye yükseldi. TCMB nisan ayına ilişkin
reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranlarını yayımladı.
Reel kesim güven endeksi Nisan ayında 1,2 puan artarak 109,7
seviyesine yükseldi. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım
oranı ise bir önceki aya göre 0,5 puan artarak %77,8 seviyesinde
gerçekleşti. Veriler reel kesim güveni ve kapasite kullanım
oranlarında Nisan ayında artış olduğunu gösterdi. Bugün önemli
veri akışı bulunmazken, gündeme dair gelişmeler izlenecek.
Euro/TL kuru bu sabah 08:30 itibariyle 15,85’li seviyelerden
fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   16.1974

  16.0874  

 15.9556   

15.8238    

 15.7137   

  15.6037  

   15.4719
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XAU/USD

Ons altının dünkü sert satışların ardından bu sabah 1900$ üzerinde
kalmaya çalıştığı görülüyor. Dün sınırlı da olsa 1900$ seviyesinin
altına doğru sarktı, bu sabah içinde bu seviyenin altına doğru bir
eğimin olduğu izlendi. Şimdilik 1900$ seviyesinin altında sınırlı
hareketler görüldüğü için yerini tepki alımlarına bırakıyor. Çin
Merkez Bankasının piyasaya destekleyici mesajlar vermesiyle bu
sabah küresel borsalarda alımlar izleniyor. Bu konu bugün etkisini
sürdürebilir. Bugün için açıklanacak ABD verileri var. Ons altın
üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. Ons altın için 1907$ - 1924$ - 1950$
direnç noktaları, 1881$ - 1864$ - 1838$ ise destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   2,002.18

  1,991.29  

 1,982.47   

1,973.65    

 1,962.76   

  1,951.87  

   1,943.05

DAX Yakın Vade

Almanya'da iş dünyası güveni Ukrayna'daki savaşa rağmen sürpriz
biçimde yükseldi. Münih merkezli IFO Enstitüsü'nün beklentiler
endeksi Nisan'da 84.9'dan 86.7'ye yükseldi. Ekonomistler düşüş
bekliyordu. Almanya'da tedarik zincirlerindeki bozulmaya ve maliyet
artışlarına rağmen endeksler sürpriz biçimde yükseldi. Ancak
devam eden savaş, gıda ve enerji maliyetlerini artırarak tüketicilerin
üzerinde ek yük oluşturuyor. Dax son işlem gününde %1,54
düştü. 14.175 - 14.292 - 14.506 seviyeleri direnç, 13.961 - 13.845 -
13.631 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,704.67

  14,551.33  

 14,459.67   

14,368.00    

 14,214.67   

  14,061.33  

   13,969.67
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Dow Jones Yakın Vade

Fed’in daha agresif faiz artıracağına dair mesajları endekslerde
baskı oluşturmaya devam ediyor. Güne satıcılı başlayan ABD hisse
senetleri kapanışa doğru toparlandı. S&P 500 %0,57 ve Nasdaq
%1,29 yukarıda günü tamamlarken Dow Jones endeksinde %0,7
değer kazandı. Bugün ABD’de Dayanıklı Mal Siparişleri, CB
Tüketici Güveni ve Yeni Konut Satışları takip edilecek. Aynı
zamanda Microsoft ve Google gibi bilişim devleri gelir bildirecek.
Beklentinin üzerinde gelen kazançlar piyasa iştahını artırabilir ve
endekslerde yükseliş gözlenebilir. 34.260 - 34.533 -
35.048 seviyeleri direnç, 33.745 - 33.472 - 32.957 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

Seansa satıcılı başlayan ABD hisse senetleri kapanışa doğru
Microsoft’a gelen alımlar sayesinde toparlandı ve S&P 500 endeksi
günü %0,57 yukarıda tamamladı. Bugün ABD’de Dayanıklı Mal
Siparişleri, CB Tüketici Güveni ve Yeni Konut Satışları takip
edilecek. Aynı zamanda Microsoft ve Google gibi bilişim devleri gelir
bildirecek. Beklentinin üzerinde gelen kazançlar piyasa iştahını
artırabilir ve endekslerde yükseliş gözlenebilir. 4.328 - 4.362 - 4.429
seviyeleri direnç, 4.261 - 4.227 - 4.160 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,460.92

  4,433.58  

 4,410.17   

4,386.75    

 4,359.42   

  4,332.08  

   4,308.67
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Brent Petrol

Petrol fiyatlarında bu sabah tepki alımları görülüyor. Çin Merkez
Bankasının piyasaya sözlü müdahalede bulunarak, ekonomiye
destek sözü vermesi, risk iştahının toparlanmasını sağladı. Bu
sabah Asya borsaları ve ABD vadelilerinde de alımlar izlenirken,
petrol fiyatlarında da yükselişin olduğu görülüyor. Çin ekonomisine
yönelik durgunluk beklentileri, petrol talebini düşürebilir ihtimalini
tetiklediği için son günlerde petrol fiyatlarını aşağı çekmişti. Bugün
Çin'den gelen mesajlar piyasada iyimserlik yaratıyor. Etkisinin
devam etmesi beklenebilir. Brent petrol için 105,37$ - 108,28$ -
111,23 $ direnç noktaları, 102,42 - 99,51 - 96,56 ise destek
noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   118.51

  115.12  

 112.97   

110.82    

 107.43   

  104.04  

   101.89

USD/JPY

Piyasa perşembe günü gerçekleşecek Japonya Merkez Bankası
faiz kararını bekliyor. Faiz oranlarının değişmesi beklenmiyor ancak
getiri eğrisi müdahalelerine ilişkin ipuçları için açıklamalar takip
edilebilir. Banka, geçtiğimiz haftalarda Fed’in agresif mesajlarına
karşın 10 yıllık getirilerini +/-%0,25 aralığında %0 civarında tutma
sözü vermişti. Tahvil getirilerinin üst sınıra ulaşmasıyla bankanın bu
toplantıda bir önlem açıklaması muhtemel görünüyor. Bankanın
yapacağı herhangi bir müdahale Japon Yenini destekleyebilir. Parite
için 128.17 - 128.82– 128.51 seviyeleri direnç, 127.47- 126.82 –
126.13 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   127.16

  126.59  

 126.23   

125.88    

 125.31   

  124.73  

   124.38
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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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