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Piyasa Gündemi

Merkez bankalarına dair sıkılaşma beklentileri ile küresel büyümeye
yönelik endişeler gündemdeki yerini korumaya devam ederken,
Çin’den gelen ekonomik destek söylemleri ile ABD’de güçlü gelen
bilançolar risk iştahını destekleyen gelişmeler oldu. Bugün ABD’de
açıklanacak 2022/1Ç büyüme verisi küresel piyasaların takibinde
yer alırken, yurt içinde ise TCMB Enflasyon Raporu toplantısı
izlenecektir. TCMB’nin enflasyon konusunda kuracağı iletişim
önemli olacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:30 Türkiye – TCMB Enflasyon Raporu Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – 2022/1Ç GSYH Önem: Yüksek

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Sanayi Odası
nisan ayı olağan meclis toplantısında yaptığı açıklamada, “Kur
korumalı mevduat ürünü katkısıyla mevduatların vadesini uzatması
katkısıyla döviz kurunda istikrar sağladık. Dövizde yüksek
oynaklıklar gündemimizden çıktı. Önümüzü görüyoruz. Yeni teşvik
paketinde faizi %9’a kadar düşüreceğiz.” dedi. Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankalardan platformlar
aracılığı ile gerçekleştirdikleri döviz işlemlerini şube, hazine ve
mobil bankacılığa taşımasını istedi. TCMB Başkanı Şahap
Kavcıoğlu yılın ikinci Enflasyon Raporu’nu bugün saat 10.30’da
gerçekleştireceği toplantıda sunacak. Toplantı fiziksel ortamda
gerçekleştirilecek. TCMB yılın ilk enflasyon raporu toplantısında
2022 yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminini %11,8'den %23,2'ye
yükseltmişti. 

ABD

Bu hafta ABD borsaları Fed'ten agresif sıkılaşma beklentileri ve
Çin'in Covid kısıtlamaları nedeniyle Mart ortasından beri en düşük
seviyelere gerilemişti. Endeksler dün beklentilerin üzerinde gelen
kar rakamlarından destek alarak yükseldi. ABD'de bilanço açıklayan
şirketlerin yaklaşık %80'i tahminlerden iyi kâr rakamları açıkladı.
Facebook’un gelirleri de piyasayı destekledi. Facebook’un kullanıcı
sayısı geçen yılki düşüşün ardından ilk defa arttı. Gelişme sonrası
şirketin hisseleri %18 yükseldi. Bu iyimserlik diğer teknoloji
hisselerine de yansıdı. Bugün saat 15.30’da ABD birinci çeyrek
GSYİH verisini takip edilecek. ABD ekonomisinin bu çeyrekte %1
civarında büyümesi bekleniyor. Seans kapanışının ardından ise
Apple ve Amazon’un gelir raporları izlenecek. Beklentilerin üzerinde
gelen sonuçlar endekslerdeki pozitif ivmeyi sürdürebilir.

Euro Bölgesi

Rusya'nın Polonya ve Bulgaristan'a gaz akışını keseceği haberiyle
Avrupa'nın ortak para birimi Euro, dolar karşısında 5 yılın en düşük
seviyesine geriledi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen,
Rusya'nın Polonya ve Bulgaristan'a doğal gaz akışını kesmesinin
"haksız ve kabul edilemez" olduğuna dikkati çekti. Piyasalar
AMB'nin ultra gevşek para politikasının sonuna geldiğini fiyatlasa da
Rusya'nın petrol ve gaz ihracatını kısıtlama kararının enerji
fiyatlarını daha da yükselteceğinden endişe ediliyor ve AMB'nin de
bu anlamda temkinli hareket etmesi bekleniyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 14.8013 -0.05 0.64 10.43
EURTRY 15.5724 -0.39 -2.27 3.09
EURUSD 1.0521 -0.32 -2.87 -7.51
GBPUSD 1.2534 -0.08 -3.80 -7.38
USDJPY 130.24 1.41 1.45 13.15

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 15.2538 -6.10 -3.85 96.38
Dolar Endeksi 103.4220 40.10 283.70 775.20
REK 54.0100 - - 591.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,225.25 1.08 -3.76 -11.21
DAX Yakın Vade 13,915.00 1.08 -4.29 -12.24
Dow Jones Yakın
Vade 33,415.00 0.57 -3.73 -7.76

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,876.83 -0.48 -3.82 2.58
Gram Altın 893.04 -0.51 -3.21 14.30
WTI 100.49 -1.05 -3.28 33.05
BRENT 103.78 -0.93 -4.19 33.44
Bakır 4.46 -0.84 -4.35 0.55

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 21.6300 -10.00 -6.00 -107.00
Türkiye 10 Yıllık 21.1300 -35.00 -83.00 -319.00
ABD 10 Yıllık 2.8260 -0.50 -8.20 131.20
ABD 2 Yıllık 2.5890 0.00 -11.00 185.90
Almanya 10 Yıllık 0.8120 1.00 -14.10 98.90
Almanya 2 Yıllık 0.0470 0.00 0.00 67.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.9319 0.34 3.60 -0.13
USDIDR 14,473.00 0.18 0.72 1.62
USDTRY 14.8013 -0.05 0.64 10.43
USDRUB 74.3740 0.85 -8.04 -0.68
USDBRL 4.9645 -0.10 7.40 -10.89
USDCNY 6.6022 0.64 2.35 3.88
USDMXN 20.4538 0.36 1.40 -0.33
USDCZK 23.3084 0.37 3.62 6.52
USDHUF 358.6300 0.19 4.86 10.44
USDPLN 4.4664 0.11 4.29 10.71
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Euro/Dolar

Almanya'da tüketici güven endeksi, Rusya-Ukrayna savaşı ve
yüksek enflasyonun etkisiyle mayıs ayı için 10,8 puan azalarak 6,5
puana geriledi ve negatif bölgede kalmaya devam etti. Diğer
yandan Alman hükümeti Ukrayna ve Rusya savaşından dolayı 2022
büyüme tahminini %3,6'dan %2,2'ye düşürdü. ABD'de mal ticareti
açığı, martta aylık bazda %17,8 artarak 125,3 milyar dolar ile rekor
kaydetti. Küresel risk iştahı enflasyon, resesyon endişeleri
Rusya'nın Bulgaristan ve Polonya'ya gaz akışını kesmesinin
yarattığı baskı sonrası euro dolar karşısında 5 yılın en düşük
seviyesini test etmesinde etkili oldu. Dolarda değer kazancı
sürerken, bugün büyüme rakamları ön planda olacak. Paritede geri
çekilmenin devamında 1,0575 -1,0637 - 1,0715 destek, 1,0497 –
1,0435 - 1,0357 izlenecek dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0869

  1.0851  

 1.0832   

1.0814    

 1.0796   

  1.0778  

   1.0759

GBP/USD

GBP/USD paritesinde satıcılı seyir devam ediyor. ABD Dolar
endeksi ise 103 ile son 5 yılın zirve seviyesinde bulunuyor. Fed’in
mayıs ayında faiz artırımı yapma ihtimali, Dolar Endeksinin
performansını güçlendiriyor. Bugün İngiltere Merkez Bankası
Başkanı Bailey’in konuşması parite üzerinde belirleyici olabilir.
Öğleden sonra ise ABD tarafında birinci çeyrek GSYİH ve işsizlik
haklarından yararlanma başvuruları takip edilecek. GBPUSD
paritesi için 1.2549 – 1.2597 – 1.2649 seviyeleri direnç, 1.2497 –
1.2450 – 1.2398 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3109

  1.3087  

 1.3049   

1.3011    

 1.2988   

  1.2966  

   1.2928
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USD/TRY

Dün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD’de bekleyen
konut satışları mart ayında %1,2 oranında daraldı. Açıklanan
verilerin fiyatlamalar üzerinde etkisi olmadığını söyleyebiliriz. Fed
Başkanı Powell ve Fed üyelerinden gelen son dönemlerdeki
açıklamalar sonrası dolar endeksinde yükselişler ivmelenmiş
durumda. Kur tarafında ise geçen haftadan başlayan ve düşük
volatilitede seyreden hafif yükseliş eğiliminin hakim olduğunu
söyleyebiliriz. Bugün yurt içinde TCMB yılın ikinci enflasyon
raporunu açıklayacak. ABD’de ise birinci çeyrek büyüme verisi
izlenecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:45 itibariyle 14,82’li
seviyelerde hafif alıcılı bir görünüm sergiliyor. Dolar endeksi ise
103,53 seviyelerinde hareket ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14.7586

  14.7123  

 14.6742   

14.6360    

 14.5897   

  14.5434  

   14.5052

EUR/TRY

Almanya'da tüketici güven endeksi, Rusya-Ukrayna savaşı ve
yüksek enflasyonun etkisiyle mayıs ayı için 10,8 puan azalarak 6,5
puana geriledi ve negatif bölgede kalmaya devam etti. Diğer
yandan Alman hükümeti Ukrayna ve Rusya savaşından dolayı 2022
büyüme tahminini %3,6'dan %2,2'ye düşürdü. Küresel risk iştahı
enflasyon, resesyon endişeleri Rusya'nın Bulgaristan ve Polonya'ya
gaz akışını kesmesinin yarattığı baskı sonrası euroda değer
kaybının yaşanmasında etkili oldu. Hazine ve Maliye Bakanı N.
Nebati, yeni teşvik paketinde faizi %9’a kadar düşürüleceğini belirtti.
Yurtiçinde bugün yılın ikinci Enflasyon Raporu ön planda olacak.
Raporda yapılacak revizyonlar yakından takip edilecek. Euro/TL
kuru bu sabah 08:30 itibariyle 15,55’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

Çin’de yavaşlayan büyüme enflasyonun artmasına katkıda bulunan
emtia fiyatlarındaki artış soğumasına neden olurken ülkede
ağırlaşan salgın, altının görünümünü karmaşıklaştırıyor. Çoğunlukla
enflasyona karşı hedge aracı olarak kullanılan değerli metal
Ukrayna’da yaşanan savaşın etkisiyle yıl için elde ettiği kazancın bir
kısmını geri verdi. Fed tarafında ise yetkililerden gelen yeni şahin
açıklamalar altın üzerindeki baskıyı sürdürürken yüzde 0,2 düşüşle
son iki ayın en düşük seviyesine yakın 1882,97 dolardan işlem
görmesine neden oldu. Altın için 1891 - 1901 - 1916 seviyeleri
direnç, 1875 - 865 - 1850 seviyeleri destek bölgeleri.

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’da İfo İş Endeksi Nisan ayında 91,8 ile bir önceki ayın
üzerinde artış gösterdi. Bu veri sonrasında ekonomiye dair
iyimserlik artış gösterirken, İfo, Çin’deki karantina uygulamalarının
gelecek aylarda Alman ekonomisini etkileyeceğini ve bu durumun
ülke sanayisindeki tedarik zinciri problemlerini
şiddetlendirebileceğine dikkat çekti. Aynı zamanda Almanya,
Ukrayna ve Rusya arasındaki savaştan kaynaklı kırılganlığı
vurgulayarak 2022 yılı için büyüme tahmini %3.6’dan %2.2’ye
indirdi. Dax son işlem gününde %0,27 yükseldi. 13.893- 124.026 –
14.184 seviyeleri direnç, 13.735 - 13.602 – 13.444 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir.

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

Bu hafta ABD borsaları Fed'den agresif sıkılaşma beklentileri ve
Çin'in Covid kısıtlamaları nedeniyle Mart ortasından beri en düşük
seviyelere gerilemişti. Endeksler dün beklentilerin üzerinde gelen
şirket raporlarından destek alarak yükseldi. Dow Jones günü 13500
puandan %0,3 yukarıda tamamladı. Bugün öğleden sonra ABD
birinci çeyrek GSYİH ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları
takip edilecek.  Aynı zamanda büyük teknoloji şirketleri Apple ve
Amazon gelir bildirecek. Beklentinin üzerinde gelen kazançlar
endekslerin yükselişini destekleyebilir. 33.616 - 33.911 –
34.221 seviyeleri direnç, 33.315 - 33.020 – 32.720 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,149.00

  33,880.00  

 33,553.00   

33,226.00    

 32,957.00   

  32,688.00  

   32,361.00

S&P 500 Yakın Vade

Fed'in agresif sıkılaşma beklentileri ve Çin'in Covid kısıtlamaları
nedeniyle bir son bir aydır düşüş gösteren S&P 500 endeksi günü
%0,3 yukarıda tamamladı. Analistler ABD hisse senetlerinde
volatiliteye karşı dikkatli olunmasını söyledi. Kazanç raporlarının
beklenti dışında gelmesi endekslerde oynaklığa sebep olabilir.
Bugün seans kapanışının ardından Amazon ve Apple gelir
bildirecek. Veri takviminde ise ABD’de birinci çeyrek GSYİH ve
işsizlik haklarından yararlanma başvuruları takip edilecek. 4.249 -
4.286 – 4.337 seviyeleri direnç, 4.199 - 4.162 – 4.112 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

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

Petrol fiyatları yeni güne satıcılı başladı. Dün, Rusya'nın,
Bulgaristan ve Polonya'ya gaz akışını durduracağı haberiyle
yükselen petrol, bugün aldıklarını sınırlı da olsa geri veriyor. Rusya-
Ukrayna meselesi devam ettiği sürece petrol fiyatlarındaki
oynaklığında sürmesi beklenebilir. Son günlerde, protestolar
nedeniyle sevkiyatın durduğu Libya'ya, ABD'den çağrı geldi. ABD,
Libya'nın üretime bir an önce başlaması gerektiğini belirtti. Brent
petrol için 104.595$ - 106.17$ - 107.55$ direnç noktaları, 103.21$ -
101.63$ ve 100.25$ destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   109.08

  107.50  

 106.13   

104.75    

 103.17   

  101.59  

   100.22

USD/JPY

Japonya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. BoJ beklenildiği gibi
faiz oranını değiştirmedi. BOJ, politika faizini yüzde -0,10'da
tutarken 10 yıl vadeli tahvilde getiriyi yüzde 0 civarında sürdürdü,
sınırsız varlık alımının süreceği taahhüdünü yineledi. Açıklamada
kısa ve uzun vadeli faiz oranlarının şu anki veya daha düşük
seviyelerde kalacağı belirtilirken fiyat görünümüne yönelik risklerin
bir süre için yukarı yönlü devam edeceği, sonrasında
dengeleneceği ifade edildi.  Parite için 130.696 - 131.487 –
132.342 seviyeleri direnç, 129.756 - 128.837 – 127.854 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

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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