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Piyasa Gündemi

Fed dünkü toplantısında genel beklentilerle uyumlu olarak 50 baz
puan faiz artırmına giderken, bilanço küçültme planını da açıkladı.
Fed Başkanı Powell, sıkılaşma adımlarının devam edeceğini ifade
ederken, 75 baz puanlık faiz artırımının düşünülen bir şey
olmadığını ifade etti. Powell’ın bu söylemi küresel risk iştahını
destekledi. Bayram tatilinin ardından yurt içi piyasalar bugün işlem
görmeye başlayacak olup, nisan ayı enflasyon verisi yakından takip
edilecektir.
 
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – TÜFE/ÜFE Önem: Yüksek
•    14:00 İngiltere – BoE Faiz Kararı Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde üçüncü
görüşme Avusturya’da gerçekleştirildi. Konuya ilişkin Dışişleri
Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Özel temsilciler, süreci ön
koşulsuz olarak sürdürmeye yönelik uzlaşılarını tekrarlamışlardır.”
denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin oluşturduğu güvenli
bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyelinin geri dönüş yaptığını açıkladı.
Erdoğan, 1 milyon Suriyelinin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak
proje hazırlığında olduklarını da duyurdu. Yurtiçinde bugün nisan
ayına ait enflasyon rakamları günün öne başlığı konumunda
bulunuyor. Mart ayında TÜFE verisi piyasa beklentilerinin bir miktar
üzerinde gelerek aylık bazda %5,46 oranında artış kaydetmiş ve
yıllık TÜFE %61,14 olarak gerçekleşmişti. Açıklanacak enflasyon
rakamları başta Türk Lirası olmak üzere TL varlıklar genelindeki
fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır.

Euro Bölgesi

AB Komisyonu, Rusya’dan petrol ithalatının yasaklanmasını içeren
yeni yaptırımlar teklif etti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der
Leyen, Strazburg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP)
Genel Kurulu'nda konuştu. Rusya'ya karşı uygulanması planlanan
yeni yaptırım paketinin içeriğini açıklayan von der Leyen, "Bugün
altıncı yaptırım paketini sunuyoruz." ifadesini kullandı. AB
liderlerinin, Versay toplantısında Rus enerjisine olan bağımlılığı
bitirme konusunda anlaştıklarını söyleyen von der Leyen, 5'inci
yaptırım paketine kömürü dahil ettiklerini anımsattı. Leyen,
"Rusya'nın ham petrol tedarikini 6 ay içinde ve rafine ürün tedarikini
de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldıracağız." dedi. AB daha
önce 5 yaptırım paketi yürürlüğe koymuştu. Komisyon teklifinin
yürürlüğe girmesi için üye ülkeler tarafından onaylanması gerekiyor.

ABD

ABD’de FED’den gelecek olan faiz kararı gündemdeydi. FED,
beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artışla %0,75-1,00
aralığına yükseltti. FED'den yapılan açıklamada, faiz oranının
artırılması kararının oy birliğiyle alındığı aktarıldı. Genel ekonomik
faaliyetin ilk çeyrekte yavaşladığına dikkat çekilen açıklamada,
hane halkı harcamaları ve işletme sabit yatırımlarının güçlü
kalmaya devam ettiği vurgulandı. Açıklamada işsizlik oranının
önemli ölçüde düştüğü belirtilerek "Enflasyon, salgınla ilgili arz ve
talep dengesizliklerini, yükselen enerji fiyatlarını ve daha geniş fiyat
baskılarını yansıtır şekilde yüksek kalmaya devam ediyor." ifadesi
kullanıldı.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 14.8100 0.48 0.13 10.50
EURTRY 15.7026 0.30 1.11 3.95
EURUSD 1.0599 -0.22 0.95 -6.83
GBPUSD 1.2542 -0.74 0.68 -7.32
USDJPY 129.47 0.29 -1.03 12.49

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 15.2613 11.25 -8.00 97.13
Dolar Endeksi 102.6330 7.90 -91.60 696.30
REK 54.0100 - - 591.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,294.75 -0.01 0.26 -9.75
DAX Yakın Vade 14,292.00 2.15 2.25 -9.86
Dow Jones Yakın
Vade 33,979.00 0.03 0.45 -6.20

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,898.59 0.92 0.19 3.77
Gram Altın 904.02 1.48 0.36 15.76
WTI 107.43 0.83 3.03 42.24
BRENT 110.48 0.85 3.24 42.06
Bakır 4.39 0.12 -1.31 -1.03

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 21.6700 11.00 6.00 -103.00
Türkiye 10 Yıllık 21.2900 41.00 -48.00 -303.00
ABD 10 Yıllık 2.9490 1.20 11.70 143.50
ABD 2 Yıllık 2.6790 2.90 5.00 194.90
Almanya 10 Yıllık 0.9700 -0.30 6.80 114.70
Almanya 2 Yıllık 0.2770 0.30 8.90 90.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.5566 0.65 -2.93 -2.48
USDIDR 14,412.65 0.17 -0.71 1.20
USDTRY 14.8100 0.48 0.13 10.50
USDRUB 65.1590 -1.46 -10.43 -12.99
USDBRL 4.9205 0.01 -0.43 -11.68
USDCNY 6.6116 0.05 -0.22 4.02
USDMXN 20.0704 0.22 -1.85 -2.20
USDCZK 23.2260 0.30 -0.73 6.15
USDHUF 356.0030 0.70 -1.20 9.64
USDPLN 4.3987 0.49 -1.56 9.03
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Euro/Dolar

Euro Bölgesinde mart ayında hizmet sektörü PMI endeksi 57,7
seviyesinde açıklanarak yükselişe devam ederken, perakende
satışlar aylık bazda %0,4 düşüşle beklentilerin altında açıklandı.
Fed, faizi beklentilerine paralel 50 baz puan artırırken, bilanço
daraltmaya haziran ayında başlanacağını duyurdu. Metinde
enflasyon risklerine karşı dikkatli olunduğu vurgulanırken, Fed
Başkanı J. Powell’ın sıkılaştırmanın devam edeceği ancak 50 baz
puanlık artışın ötesine geçilmeyeceğini açıklaması sonrası tahvil
cephesinde ve dolar endeksinde sınırlı geri çekilme yaşandı. Bu
gelişmelerle paritede yüksek volatilite kaydedilirken, euroda değer
kazancı öne çıktı. EURUSD paritesi için 1.0665 – 1.0710– 1.0790
seviyeleri direnç, 1.0585 – 1.0540 – 1.0460 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0923

  1.0888  

 1.0841   

1.0795    

 1.0759   

  1.0724  

   1.0678

GBP/USD

GBP/USD 1.2475 desteğini test ettikten sonra, bugüne 1,2565
bandında başlıyor. ABD Dolar Endeksi 103.60 direnç seviyesinden
geri çekilme ile 102.60 seviyesine geriledi. Bugün TSİ 14:00’da
İngiltere Merkez Bankası’nın Faiz Kararı takip edilecek. Beklenti,
faiz oranının 25 baz puan yükseltilmesi yönünde. Yıllık İngiltere
enflasyonu, gıda ve enerji fiyatlarının yükselmeye devam etmesiyle
Mart ayında %7 ile 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Banka Mart
toplantısında üst üste üçüncü faiz yükseltimi uygulayarak faizini
%0,75′e çıkardı ve piyasa, bugünkü toplantısında faizin 25 baz
puanlık bir artışla %1′e yükselmesini bekliyor. GBPUSD paritesi için
1.2574 – 1.2698 – 1.2761 seviyeleri direnç, 1.2512 – 1.2388 –
1.2325 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2970

  1.2907  

 1.2824   

1.2741    

 1.2677   

  1.2614  

   1.2531
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USD/TRY

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde 50 baz puan artırarak yüzde
0,75 – 1,00 aralığına yükseltti. Karar metninde 1 Haziran’dan
itibaren bilançonun 47,5 milyar dolar azaltılacağı, ilk 3 ayın
ardından aylık 95 milyar dolar azaltıma gidileceği belirtildi. Fed
Başkanı Powell, gelecek iki toplantı için 50 baz puanlık faiz
artışlarının masada olduğunu bildirirken, 75 baz puanlık faiz
artışının ise gündeme gelmediğini açıkladı. Fed Başkanı Powell’ın
açıklamaları sonrası kurda bir miktar düşüş hareketleri görüldü.
Bugün yurt içinde enflasyon verileri açıklanacak olup, Nisan’da
tüketici enflasyonunun aylık %7,80 seviyesinde açıklanmasını
öngörüyoruz. Enflasyon verileri ile birlikte kurda bir miktar oynaklık
artabilir. USDTRY için 14.79 – 14.89 – 14.93 seviyeleri direnç,
14.74 – 14.65 – 14.60 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14.8374

  14.7993  

 14.7710   

14.7427    

 14.7046   

  14.6665  

   14.6382

EUR/TRY

Avrupa cephesinde hizmet PMI ve perakende satış rakamları ön
plandaydı. Euro Bölgesi’nde mart ayında hizmet sektörü PMI
endeksi 57,7 seviyesinde açıklanarak yükselişe devam ederken,
perakende satışlar aylık bazda %0,4 düşüşle beklentilerin altında
açıklandı. Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da hizmet
PMI endeksi 57,6 seviyesinde açıklanarak iyileşmeye devam etti.
AB Komisyonu, Rusya’dan petrol ithalatının yasaklanmasını içeren
yeni yaptırımlar teklif etti. Yurt içinde dün açıklanan önemli veri akışı
bulunmazken, gündeme dair gelişmeler takip edildi. Bugün
yurtiçinde nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor.
Açıklanacak rakam TL varlıklarda volatilitenin artış kaydetmesinde
etkili olabilir. EURTRY için 15.71 – 15.83 – 15.99 seviyeleri direnç,
15.54 – 15.43 – 15.26 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   16.0969

  16.0516  

 15.9825   

15.9133    

 15.8680   

  15.8226  

   15.7535
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XAU/USD

Ons altında Fed desteği hissediliyor. Fed, dünkü toplantısında
beklentiler dahilinde 50 baz puanlık faiz artışı yaptı. Bilanço
küçültmeye haziran ayında başlanacağını duyurdu. Fed Başkanı
Powell, enflasyon üzerinde risklerin olduğunu yineledi. Haziran-
temmuz toplantıları içinse 75 baz puanlık faiz artışı yerine şimdilik
50'şer baz puanlık ihtimallerin masada olduğunu belirtti. Powell'ın
75 baz puanlık faiz artışını geriye atması, piyasalarda risk iştahını
destekledi. Altın fiyatlarında da bunun etkisi görülüyor. Bu sabah,
piyasalarda Powell iyimserliği sürüyor. Bugün içinde Fed etkisi
devam edebilir. Yarında ABD'de tarım dışı istihdam günü olacak.
XAUUSD için 1904 – 1918 – 1936 seviyeleri direnç, 1881 – 1865 -
1849 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,967.30

  1,950.87  

 1,924.46   

1,898.06    

 1,881.63   

  1,865.21  

   1,838.80

DAX Yakın Vade

Avrupa borsaları küresel para politikalarına ilişkin beklentilerin
etkisiyle haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,08 değer
kaybederek 441,37 puana düştü. Almanya'da DAX endeksi %0,49
düşerek 13.970,82 puana geriledi. Analistler, nisanda küresel bazda
güçlenen şahin politikaların yanı sıra bölgesel risklerin de pay
piyasalarının seyri üzerinde etkili olarak satış ağırlıklı bir seyir
izlendiğini belirterek, mayıs ayı ve yılın devamı için de şimdilik risk
algısının güçlü olduğunu ve piyasalarda yön arayışının devam
edebileceğini ifade etti. DAX Endeksi için 14.365 – 14.470 – 14.669
seviyeleri direnç, 14.165 – 14.060 – 13.861 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,515.00

  14,328.00  

 14,153.00   

13,978.00    

 13,791.00   

  13,604.00  

   13,429.00
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Dow Jones Yakın Vade

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, gelecek yıl sağlam bir büyüme
beklediğini ancak ekonomik görünüme yönelik riskler olduğunu
ifade etti. Yellen, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD ekonomisinin güçlü olduğunu vurgulayan Yellen, ilk çeyrekte
gayrisafi yurtiçi hasılada yaşanan azalışın dikkat çektiğini, söz
konusu verinin ekonominin gücünü yansıtmadığını aktardı. New
York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) 50 baz puanlık faiz
artışına gitme kararı sonrası günü yükselişle tamamladı. Kapanışta
Dow Jones endeksi, 900 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde
2,81 artışla 34.061,06 puana yükseldi. Dow Jones Endeksi için
34.309 – 34.717– 35.410 seviyeleri direnç, 33.616 – 33.208 –
32.515 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,457.67

  34,742.33  

 34,355.67   

33,969.00    

 33,253.67   

  32,538.33  

   32,151.67

S&P 500 Yakın Vade

New York borsası, günü yükselişle tamamladı. Kapanışta S&P 500
endeksi %0,48 artarak 4.175,48 puana çıktı. Güne yatay seyirle
başlayan endeksler kapanışa doğru hafif yükseliş gösterdi. Fed,
beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artışla %0,75-1,00
aralığına yükseltti ve 2000'den bu yana en hızlı faiz artışını
gerçekleştirdi. Banka, salgın döneminde yaklaşık 9 trilyon dolara
ulaşan bilançosunu da 1 Haziran'dan itibaren küçültmeye
başlayacağını duyurdu. Powell, ekonominin güçlü olduğunu
yineleyerek, resesyon olmadan fiyat istikrarını yeniden sağlamak
için iyi bir şanslarının olduğunu düşündüğünü dile getirdi.  SP500
Endeksi için 4.344 – 4.403 – 4.504 seviyeleri direnç, 4.243 – 4.184
– 3.083 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,437.17

  4,370.33  

 4,270.42   

4,170.50    

 4,103.67   

  4,036.83  

   3,936.92
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Brent Petrol

Petrol fiyatları yeni güne alıcılı başladı. Dün akşamki Fed
toplantısında, Fed Başkanı Powell'ın önümüzdeki toplantılar için
şimdilik 75 baz puanlık faiz artışını masadan kaldırması, risk
iştahının toparlanmasını destekledi. Faiz konusunda agresifleşme,
petrol talebini baskılayan bir faktördür. Dünkü açıklamalar, bu
ihtimali zayıflatınca, fiyatları da yukarı çekti. Avrupa Birliği'nin
Rusya'ya yönelik petrol ambargosu planlarının olduğu görülüyor. Bu
konuyla ilgili açıklamalar takip ediliyor. Bugün OPEC+ aylık
toplantısı yapılacak. Mevcut kararın korunması bekleniyor.
Üyelerden gelecek açıklamalar, gün içerisinde takip edilecektir.
Brent için 112.13 – 114.31 – 117.66 seviyeleri direnç, 108.78 –
106.60 – 103.25 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.59

  107.73  

 105.00   

102.27    

 99.41   

  96.55  

   93.82

USD/JPY

Bank of America'ya göre yenin dolar karşısındaki düşüşü
genişleyebilir ve bu, Japon hükümetinin daha fazla zararı sınırlamak
için 100 milyar dolar harcamasını tetikleyebilir. BofA analistleri,
hazine getirilerindeki yeni bir artışla yenin yükselebileceğini belirtti.
BofA analistleri, "Yen zayıflığı, Japon hükümetinin döviz
müdahalesinin piyasa odağı haline geldiği bir noktaya geldi" dedi.
Orta vadedeki diğer kazanımlar, en son 2001'de görülen 135
seviyesini hedeflemeye devam ediyor. 127 seviyesinin altında bir
geri çekilme, pariteyi 124 seviyesine kadar baskılayabilir. USDJPY
paritesi için 129.362 – 130.105 – 131.124 seviyeleri direnç, 128.343
– 127.600 – 126.581 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   130.58

  129.84  

 129.21   

128.58    

 127.84   

  127.11  

   126.47
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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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