
Forex Bülten 27 Nisan 2022

Piyasa Gündemi

Merkez bankalarına ilişkin agresif sıkılaşma beklentileri ile artan
resesyon endişeleri nedeniyle küresel risk iştahı zayıf seyrini
sürdürmeye devam ediyor. Beklenen sıkılaşma hamleleri, Çin’deki
karantinalar ve Rusya – Ukrayna savaşı gibi faktörler küresel
büyüme üzerinde önemli risk unsurları olarak varlığını sürdürüyor.
Küresel çapta bozulan görünüme ve zayıflayan risk iştahına bağlı
olarak son günlerde yurt içi piyasalarda da satış baskısının artış
kaydettiği gözleniyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    17:00 ABD – Bekleyen Konut Satışları Önem: Orta
•    19:00 ECB Başkanı Lagarde Konuşması Önem: Yüksek

Türkiye

Kremlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüğünü duyurdu.
Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ile Türkiye-
Rusya ilişkilerinin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiği
belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, turizmle ilgili
beklentilerinin çok iyi olduğunu belirterek, "Turizmde 45 milyon turist
35 milyar dolar gelir hedefimizi geçeceğimize inanıyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu
toplantısının ardından salgın önlemlerine ilişkin açıklamalarda
bulundu. Erdoğan, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3
yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu
tümüyle kaldırılmıştır. Sadece toplu taşımada ve sağlık
merkezlerinde vaka sayıları binin altına düşene kadar bir müddet
daha sürecektir" diye konuştu. Yurt içinde bugün gündeme dair
gelişmeler takip edilecek.

ABD

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre dayanıklı mal siparişleri
Mart'ta yüzde 0.8 arttı. Önceki ayın verisi yüzde 1.7 düşüşe revize
edildi. Şubat'ta yüzde 0.5 düşen ulaşım hariç siparişler Mart'ta
yüzde 1.1 arttı. Savunma hariç siparişler de yüzde 1.2 artış kaydetti.
Önceki ay yüzde 2.7 düşüş olmuştu. Açıklanan rakamlar, ilk
çeyrekte sermaye harcamalarında sürdürülebilir ivmelenmenin
devam ettiğini gösterdi. Ancak Rusya - Ukrayna arasındaki savaş,
Fed'in sıkılaşması ve büyümede yavaşlama endişeleri daha fazla
ekonomik belirsizliğe yol açıyor.

Euro Bölgesi

Goldman Sachs ekonomistleri Avrupa Merkez Bankası
yetkililerinden gelen açıklamaların ardından faiz artışına ilişkin
beklentilerini değiştirdi. Banka, AMB'den ilk faiz artışının temmuz
ayında gelmesini bekliyor. AMB yetkililerinin son açıklamaları
sıkılaştırıcı para politikası çerçevesine geçiş için temmuz ayına
işaret etmişti. Rusya'nın, Moskova ile Avrupa arasındaki enerji arzı
konusundaki anlaşmazlıkta büyük bir tırmanışla Polonya ve
Bulgaristan'a giden gazı keseceğine dair haberler, euro üzerinde
baskı oluşturmaya devam ederken., Avrupa doğalgaz vadelilerinde
sert yükseliş yaşandı.

 

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 14.8065 0.04 0.90 10.47
EURTRY 15.7368 -0.04 -1.19 4.18
EURUSD 1.0628 -0.09 -2.09 -6.57
GBPUSD 1.2589 0.12 -3.67 -6.98
USDJPY 127.85 0.49 -0.03 11.08

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 15.3148 1.35 5.20 102.48
Dolar Endeksi 102.3130 2.30 193.50 664.30
REK 54.0100 - - 591.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,186.25 0.38 -6.04 -12.03
DAX Yakın Vade 13,757.00 -0.22 -4.25 -13.24
Dow Jones Yakın
Vade 33,362.00 0.61 -4.89 -7.91

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,899.15 -0.32 -2.98 3.80
Gram Altın 904.07 -0.26 -2.14 15.76
WTI 101.62 -0.04 -0.67 34.55
BRENT 105.14 -0.04 -1.58 35.20
Bakır 4.50 0.59 -2.40 1.65

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 21.7300 -9.00 -13.00 -97.00
Türkiye 10 Yıllık 21.4800 -26.00 -91.00 -284.00
ABD 10 Yıllık 2.7720 3.80 -6.20 125.80
ABD 2 Yıllık 2.5770 7.70 0.80 184.70
Almanya 10 Yıllık 0.8190 0.50 -3.90 99.60
Almanya 2 Yıllık 0.0470 0.00 -1.00 67.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.8364 -0.07 5.29 -0.73
USDIDR 14,399.05 -0.51 0.32 1.10
USDTRY 14.8065 0.04 0.90 10.47
USDRUB 75.3050 -0.42 -8.44 0.56
USDBRL 4.9989 -0.03 8.15 -10.28
USDCNY 6.5513 -0.08 2.06 3.07
USDMXN 20.3568 -0.38 1.84 -0.81
USDCZK 23.0970 -0.05 2.82 5.56
USDHUF 355.2180 -0.01 4.00 9.39
USDPLN 4.4329 -0.02 3.70 9.88
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Euro/Dolar

Avrupa cephesinde dün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken,
gündeme dair gelişmeler takip edildi. ECB para politikası
belirleyicilerinden Martins, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz
oranlarını yakında yükseltmesi gerektiğini ve bu yıl yaklaşık 3 artış
yapma şansı olduğunu bildirdi. ABD'de dayanıklı mal siparişleri
şirket harcamalarındaki artışla Mart'ta ayında %0,8 artış kaydetti.
Şubat ayında %0,5 düşen ulaşım hariç siparişler Mart'ta %1,1 arttı.
Savunma hariç siparişler de %1,2 artış kaydetti. Açıklanan konut
fiyat endeksi ise şubat ayında ivme kazandı. Dolar endeksinde
102,0 seviyesi aşılırken paritede fiyatlama Mart 2020’de test edilen
1,0633 seviyesi test edildi. Geri çekilmelerin devamında 1,0602 –
1,0567 ve 1,0499 destek, 1,0704 – 1,0773 ve 1,0807 izlenen direnç
noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0869

  1.0851  

 1.0832   

1.0814    

 1.0796   

  1.0778  

   1.0759

GBP/USD

Birleşik Krallık hisse senedi piyasaları dün fosil enerji, madencilik ve
kamu hizmetleri sektörlerindeki hisseleri öncülüğüyle yükseldi.
Parite ise baskı altında. Enflasyon hızlanırken, yatırımcıların
İngiltere'nin ekonomik görünümüne ilişkin artan endişeler sebebiyle
agresif Bank of England faiz artırımına yönelik bahislerini
gevşetmeye devam etmesiyle, sterlin düşüş eğiliminde. Olumsuz
veriler, piyasa katılımcılarını İngiltere Merkez Bankası veya BoE'nin
agresif bir faiz artırımı yolu izleyeceği beklentilerini yeniden
değerlendirmeye zorladı. Teknik açıdan bugün, son üç gündür
yaşanan sert düşüşün ardından bugün bir miktar yatay
seyir gözlemleniyor. GBP/USD paritesi için 1.2707-1.2840-1.2908
seviyeleri direnç, 1.2563-1.2438-1.2305 seviyeleri destek
seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3109

  1.3087  

 1.3049   

1.3011    

 1.2988   

  1.2966  

   1.2928
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USD/TRY

Kur fiyatlamasında hafta başından itibaren hafif yükseliş eğilimi
devam ediyor. Dolar endeksi ise güçlü seyrini koruduğu ve dün 102
seviyesini aştığı görüldü. ABD’de yeni konut satışları mart ayında
aylık %8,6 azalışla 763 bine geriledi. Tüketici güven endeksi ise 0,3
puan azalarak beklentilerin aksine 107,3 seviyesine indi. Dayanıklı
mal siparişleri mart ayında aylık %0,8 ile beklentilerin hafif altında
yükseliş gösterdi. Açıklanan verilerin fiyatlamalar üzerindeki etkisi
sınırlı kaldı. Bugün yurt içinde veri akışı sakin. ABD tarafında
bekleyen konut satışları ve toptan stoklar verileri izlenecek.
Dolar/TL, bu sabah saat 08:45 itibariyle 14,80’li seviyelerde hafif
alıcılı bir görünüm sergiliyor. Dolar endeksi ise 102,25 seviyelerinde
hareket ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14.7586

  14.7123  

 14.6742   

14.6360    

 14.5897   

  14.5434  

   14.5052

EUR/TRY

ECB para politikası belirleyicilerinden Martins, Avrupa Merkez
Bankası'nın faiz oranlarını yakında yükseltmesi gerektiğini ve bu yıl
yaklaşık 3 artış yapma şansı olduğunu bildirdi. Başkan C. Lagarde,
Avrupa Merkez Bankası'nın net varlık alımlarının Temmuz veya
Ağustos'ta sona ereceğini ve faiz oranlarının yılın ilerleyen
aylarında yükseleceğini söyledi. Yurt içinde açıklanan önemli veri
akışı bulunmazken, gündeme dair gelişmeler takip edildi. Hazine ve
Maliye Bakanı Nureddin Nebati, turizmle ilgili beklentilerinin çok iyi
olduğunu belirterek, 45 milyon turist 35 milyar dolar gelir
hedeflerinin geçileceğine inandığını belirtti. Küresel piyasalarda
enflasyon resesyon endişeleri risk iştahını baskılamaya devam
ediyor.Euro/TL kuru bu sabah 08:30 itibariyle 15,77’li seviyelerden
fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15.9644

  15.9130  

 15.8780   

15.8431    

 15.7917   

  15.7403  

   15.7053
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XAU/USD

Ons altın son iki gündür 1895$ seviyesinden destek bulmaya
çalışırken, yukarı yönlü hareketinde de güçlü kalamadığı görülüyor.
Küresel piyasalarda risk iştahı zayıf. Fed'in şahin para politikası ve
Çin'de salgın nedeniyle karantina önlemlerinin ekonomik büyümeyi
olumsuz etkileyeceğine dair endişeler, aynı zamanda devam eden
savaş ve yeni hamlelerin açıklanması, piyasalarda tedirginliğe yol
açıyor. Bugün içinde bu konular gündemde yerini koruyabilir.
Bugün, ABD'de konut verileri açıklanacak, altın üzerinde etkisi
sınırlı olabilir. Avrupa Merkez Bankası C. Lagarde bugün konuşma
yapması bekleniyor. Ons altında 1897$ - 1888$ - 1881$ destek
noktaları olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketinde 1912$ ve
1919$ direnç noktalarının üzerinde 1928$ direnç noktası olarak
bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   2,022.63

  2,010.48  

 1,994.59   

1,978.71    

 1,966.56   

  1,954.41  

   1,938.52

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senedi piyasaları dün perakende, teknoloji ve inşaat
sektörlerindeki hisselerin öncülüğünde düştü. Frankfurt borsasının
kapanışıyla DAX 1,20% değer kaybetti ve 1 ayın en düşük
seviyesini görürken, MDAX endeksi 1,70% ve TecDAX endeksi
2,13% değer kaybetti. Avrupa piyasaları, Rusya-Ukrayna savaşını,
enflasyondaki artışı ve büyümedeki yavaşlamayı olumsuz karşıladı.
Bugün ise DAX vadelileri negatif bir görünüme işaret ediyor. Teknik
açıdan, DAX endeksinin genel düşüş trendi etkisindeki hareketine
devam ettiği gözlemleniyor. Sözleşme için 13.846-13.949-14.043
seviyeleri direnç, 13.626-13.570-13.453 seviyeleri destek
seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,960.33

  14,788.67  

 14,663.33   

14,538.00    

 14,366.33   

  14,194.67  

   14,069.33
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Dow Jones Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları dün tüketici malları, teknoloji ve hizmet
sektörlerindeki hisselerin öncülüğünde düştü. Dow Jones endeksi
dünü 33.112 seviyesinde, satıcılı bir seyirle kapattı. Fed’ten agresif
sıkılaşma beklentisi ve Çin’de karantinaların ekonomiye zarar
vereceği endişeleriyle dün ABD borsalarında satışlar yaşandı.
Bugün ise ABD vadelileri yatay pozitif bir görünüm sergiliyor. Teknik
açıdan endeksin, 2021 yılının aralık ayından beri düşüş trendi
etkisinde hareket ettiği söylenebilir. Sözleşme için 33.738-34.365-
34.694 seviyeleri direnç, 32.782-32.453-31.826 seviyeleri destek
seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,728.67

  34,383.33  

 33,771.67   

33,160.00    

 32,814.67   

  32,469.33  

   31,857.67

S&P 500 Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları dün tüketici malları, teknoloji ve hizmet
sektörlerindeki hisselerin öncülüğünde düştü. SP500 endeksi dünü
4.140 seviyesinde, satıcılı bir görünümle tamamladı. Fed’ten agresif
sıkılaşma beklentisi ve Çin’de karantinaların ekonomiye zarar
vereceği endişeleriyle dün ABD borsalarında satışlar yaşandı.
Bugün ise ABD vadelileri yatay pozitif bir görünüm sergiliyor. Teknik
açıdan endeksin, 2021 yılının aralık ayından gelen düşüş trendi
etkisindeki hareketine devam ettiği belirtilebilir. Sözleşme için 4.250-
4.360-4.417 seviyeleri direnç, 4.083-4.026-3.917 seviyeleri destek
seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,588.83

  4,527.92  

 4,493.58   

4,459.25    

 4,398.33   

  4,337.42  

   4,303.08
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Brent Petrol

Rusya'nın tehditlerine devam etmesi, piyasaları tedirgin ediyor. Rus
enerji şirketi Gazprom, bu sabah itibariyle Polonya ve Bulgaristan'a
doğalgaz akışını durduracağını bildirdi. Bu haberin etkisi, petrol
fiyatlarının yeniden yukarı yönlü tepki vermesine neden oldu.
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, enerji konusuyla ilgili
yaptırımlar sebebiyle petrol fiyatları üzerinde hala bir risk var. Bu da
fiyatlarda oynaklığın sürmesine neden oluyor. Bugün içinde bu konu
takip edilebilir ve fiyatlar üzerinde etkisi devam edebilir. Dün API
tarafından açıklanan haftalık stoklarda 4.8 mn varil artış kaydedildi.
Ancak Rusya'dan gelen hamle nedeniyle stokların etkisi pek
hissedilmedi. Brent petrol için 107,29$ - 109,27$ - 112,37$ direnç
noktaları, 102,21$ - 99,11$ ve 97,13$ destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   117.87

  115.92  

 113.87   

111.82    

 109.87   

  107.92  

   105.87

USD/JPY

Japonya Başbakanı Fumio Kishida Merkez Bankası'na enflasyonu
yüzde 2 hedefinde tutması çağrısında bulundu. Kishida "pandemi
sonrası toparlanmaya zarar vermemek için petrol fiyatlarındaki
yükselişin ve genel olarak enflasyonun sınırlanması gerekiyor"
açıklamasını yaptı. Para birimi yende görülen zayıflığa dair ise
Başbakan "ani dalgalanmalar arzu ettiğimiz bir şey değil. Para
birimindeki seviyeler ekonomi ve para politikaları gibi faktörlerden
etkileniyor" yorumunu yaptı. Teknik açıdan, bugün pozitif görünen
paritede genel yükseliş trendinin aşağı yönlü kırıldığı gözlemleniyor.
USD/JPY paritesi için 127.95-128.68-129.15 seviyeleri direnç,
126.75-126.29-125.55 seviyeleri destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   127.62

  127.15  

 126.80   

126.45    

 125.98   

  125.51  

   125.16
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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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