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Piyasa Gündemi

G7 ülkeleri hafta sonu gerçekleştirdikleri toplantıda Rusya’ya
yönelik yeni yaptırım paketi kapsamında Rus petrolüne ambargo
kararı aldı. Merkez bankalarına dair sıkılaşma beklentileri ile artış
kaydeden resesyon endişeleri küresel risk iştahı üzerinde baskı
oluşturmaya devam ediyor. Çin ekonomisinde kapanmaların etkisi
açıklanan verilerde gözlenirken, tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi
de hisse piyasaları açısından risk unsuru olarak takip ediliyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    11:30 Euro Bölgesi – Sentix Yatırımcı Güveni Önem: Orta
•    17:00 ABD – Toptan Stoklar Önem: Orta

Türkiye

TCMB haftanın son işlem günü Nisan'da %70'e varan enflasyonla
ilgili değerlendirmesini yayımladı. TCMB'nin değerlendirmesinde
enerji enflasyonunun, doğalgaz ve şebeke suyu gibi
yönetilen/yönlendirilen kalemlerdeki gelişmeler öncülüğünde önemli
ölçüde artış kaydettiği belirtildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası, Nisan ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıkladı. Reel
efektif döviz kuru endeksi, nisanda TÜFE bazında 3,26 puan
artarak 57,05'e yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
başkanlığındaki heyet, 10-11 Mayıs 2022 tarihlerinde Marakeş’te
düzenlenecek “Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Guvernörler
Kurulu Yıllık Toplantıları”na iştirak edecek. Toplantılarda, EBRD’nin
mevcut gündemine ilişkin değerlendirmelerin aktarılacağı ve
geleceğe yönelik planların görüşüleceği belirtildi.

ABD

ABD'de piyasalar düşüş eğilimini üst üste beşinci haftaya taşırken,
bu durum S&P 500 endeksi için 2011'den ve Nasdaq endeksi için
ise 2012'den bu yana en uzun düşüş serisine işaret ediyor. ABD'de
enflasyon baskısı piyasalarda ana risk unsuru olmayı sürdürürken,
gözler bu hafta çarşamba günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi
(TÜFE) verisine çevrildi. Haftanın son işlem gününde açıklanan
istihdam raporu verilerine göre tarım dışı istihdam nisanda 428 bin
artarak beklentileri geride bıraktı. Söz konusu veri Fed'in daha
şahin olmaya yönlendirebileceği endişesiyle risk iştahının
azalmasında etkili olabilir. G7 ülkeleri, düzenledikleri zirve sonrası
Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan petrol
ithalatını kademeli olarak bitireceklerini ya da tamamen
keseceklerini duyurdu.

Euro Bölgesi

Avrupa borsaları da ABD borsalarına paralel satış ağırlıklı bir seyir
izlerken, bu hafta gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı
Christine Lagarde'ın çarşamba günü yapacağı açıklamalara ve
Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Avrupa
genelinde artan enflasyon baskısına karşın ECB yetkililerinin sözle
yönlendirmelerindeki şahin tonları yoğunlaşırken, Lagarde'ın
açıklamalarında para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları
aranacak. Rusya-Ukrayna savaşı ise hala Avrupa için başlıca risk
unsuru olmayı sürdürüyor. Hafta kapanışına yakın bölgeden gelen
haber akışının yoğunlaşması piyasalarda tedirginliği artırdı.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 14.9700 0.14 0.58 11.69
EURTRY 15.7366 -0.20 0.62 4.18
EURUSD 1.0512 -0.34 0.03 -7.60
GBPUSD 1.2285 -0.45 -1.66 -9.22
USDJPY 131.06 0.40 0.68 13.87

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 15.4263 13.15 16.50 113.63
Dolar Endeksi 104.0610 40.20 54.00 839.10
REK 54.0100 - - 591.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,075.50 -1.07 -1.82 -14.35
DAX Yakın Vade 13,517.00 -1.44 -2.69 -14.75
Dow Jones Yakın
Vade 32,480.00 -1.00 -1.52 -10.34

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,871.60 -0.62 0.47 2.29
Gram Altın 900.79 -0.49 0.96 15.34
WTI 108.27 -1.11 3.85 43.35
BRENT 111.42 -0.94 3.82 43.27
Bakır 4.21 -0.97 -5.50 -5.08

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 22.9400 87.00 127.00 24.00
Türkiye 10 Yıllık 22.9100 122.00 162.00 -141.00
ABD 10 Yıllık 3.1380 -0.90 15.70 162.40
ABD 2 Yıllık 2.7210 0.80 -0.60 199.10
Almanya 10 Yıllık 1.1350 -0.70 16.40 131.20
Almanya 2 Yıllık 0.3190 -1.00 7.00 94.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.1400 0.68 0.24 1.17
USDIDR 14,554.25 0.38 0.19 2.19
USDTRY 14.9700 0.14 0.58 11.69
USDRUB 68.3400 -0.96 -3.30 -8.74
USDBRL 5.0794 -0.03 -0.11 -8.83
USDCNY 6.7187 0.78 1.67 5.71
USDMXN 20.2410 0.43 -1.18 -1.37
USDCZK 23.8680 0.60 1.55 9.08
USDHUF 364.0290 0.51 0.12 12.11
USDPLN 4.4798 0.21 0.35 11.04
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Euro/Dolar

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da mart ayına ait
sanayi üretimi beklentilerin üzerinde gerileme kaydederek %3,9
seviyesinde açıklandı. Diğer yandan haftanın son işlem günü
Avrupa Merkez Bankası yetkilileri enflasyona ilişkin
değerlendirmelerde bulundu. Geçen hafta Fed toplantısı sonra öne
çıkan diğer başlık tarım dışı istihdam rakamlarıydı. ABD’de nisan
ayına ilişkin istihdam 428 bin kişi artarak, 380 bin olan beklentilerin
üzerinde gerçekleşti. Resesyon ve enflasyon endişeleri risk unsuru
olarak takip edilmeye devam ediyor. Haftanın son işlem günü
kayıpların bir kısmının geri alındığı paritede bu sabah zayıf seyir
kaydedilmektedir. Paritede 1,0485 – 1,0425 ve 1,0369 seviyeleri
destek, 1,0601 – 1,0657 ve 1,0717 izlenen direnç noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0646

  1.0605  

 1.0552   

1.0499    

 1.0458   

  1.0418  

   1.0365

GBP/USD

GBP/USD, yeni haftanın ilk işlem gününde 1.2300 civarında gün içi
dip seviyesinde seyrediyor. Paritedeki zayıflık, riskten kaçınmanın
yanı sıra Brexit ile ilgili olumsuz manşetlerle bağlantılı olabilir.
Ayrıca, bu hafta perşembe günü açıklanacak olan İngiltere 1.
Çeyrek GSYİH'sinin önündeki endişe de parite üzerinde baskı
oluşturabilir. Risk katalizörleri, güçlenen dolar paritesi ortamında
GBP/USD fiyatlarını baskı altında tutsa da, İngiltere GSYİH'si
ekonomik stagflasyon korkuları arasında önem arz ediyor.
İngiltere’de ekonominin ilk çeyrekte %1 büyümüş olması bekleniyor.
Yükseliş hareketinin desteklenmesi için, Nisan ayının en düşük
seviyesi olan 1.2411'in teyit edilmesi gerekiyor. 1,2281 - 1,2226 -
1,2177 destek noktaları olarak görülüyor. Yukarıda 1,2385 -
1,2435 - 1,2489 direnç noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2817

  1.2716  

 1.2650   

1.2585    

 1.2484   

  1.2383  

   1.2317
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USD/TRY

ABD’de tarım dışı istihdam nisan ayında beklentileri aşarak 428 bin
arttı. İşsizlik oranı %3,6 olarak gerçekleşirken, ortalama saatlik
kazançlar ise aylık %0,3 seviyesinde gerçekleşti. Fed’in 50 baz
puan faiz artışı sonrası cuma günkü açıklanan istihdam verilerinin
güçlü kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Yurt içinde ise geçen hafta
perşembe günü açıklanan enflasyon verileri sonrası kurda yükseliş
eğilimlerinin görüldüğü ve haftayı yükselişle kapattığını gözlemledik.
Bu sabah kurda hafif alıcılı seyrin devam ettiğini görüyoruz. Bugün
veri akışı bakımından sakin bir gün. Dolar/TL, bu sabah saat 08:45
itibariyle 14,97’li seviyelerden işlem görüyor. Dolar endeksi ise
104,07 seviyelerinde hareket ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi
%3,14’lü seviyelerde yükseliş trendinde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14.9338

  14.8814  

 14.8360   

14.7905    

 14.7382   

  14.6858  

   14.6404

EUR/TRY

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da mart ayına ait
sanayi üretimi beklentilerin üzerinde gerileme kaydederek %3,9
seviyesinde açıklandı. Diğer yandan haftanın son işlem günü
Avrupa Merkez Bankası yetkilileri enflasyona ilişkin
değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Nisan'da %70'e varan enflasyonla ilgili değerlendirmesini yayımladı.
TCMB'nin değerlendirmesinde enerji enflasyonunun, doğalgaz ve
şebeke suyu gibi yönetilen/yönlendirilen kalemlerdeki gelişmeler
öncülüğünde önemli ölçüde artış kaydettiği belirtildi. Yurt içinde Rrel
efektif döviz kuru endeksi, nisanda TÜFE bazında 3,26 puan
artarak 57,05'e yükseldi. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 itibariyle
15,72’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15.8276

  15.7525  

 15.6414   

15.5304    

 15.4552   

  15.3800  

   15.2690
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XAU/USD

Ons altın son günlerde 1850$ seviyesinden aldığı destekle
satışlarda sınırlı kalmaya çalışıyor. Buna rağmen güçlü bir yükseliş
ivmesi yakalayamıyor. Dolar endeksinin 104,00 puan çevresinde
olması ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin %3,00 seviyesinin üzerinde
işlem görmesi, ons altını da baskılıyor. Artan enflasyonist endişeler,
dünya ekonomilerinde daralma beklentileri, devam eden savaş,
enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar, risk iştahını baskılayan konular
arasında bulunuyor. Bunlarda ons altında oynaklığa yol açıyor. Fed
toplantısı sonrasında üyelerin konuşmaları biraz daha ön plana
çıkmış durumda. Bugün için konuşmalar takip edilebilir. Ons altın
için 1868$ - 1853$ - 1841$ destek noktaları olarak takip edilebilir.
Yukarı yönlü hareketinde 1894$ - 1906$ - 1921$ direnç noktaları
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,941.26

  1,930.58  

 1,913.92   

1,897.26    

 1,886.58   

  1,875.90  

   1,859.24

DAX Yakın Vade

Almanya’da Salı günü açıklanacak olan ZEW hissiyat endeksi ve
İngiltere’nin ilk çeyrek GSYH ön verileri, büyüme görünümüne dair
yoğunlaşan kaygılar arasında artan enflasyonla mücadele eden
merkez bankalarının karşılaştığı ikilemdeki görünüm için önem arz
ediyor. Analistler ZEW endeksinin, 2020 yılında pandeminin
başından beri gördüğü en düşük seviyede olduğu önceki aya göre
Nisan ayında yine düşmüş olmasını bekliyor. Avrupa Merkez
Bankasından birçok yetkili, bu hafta konuşma yapacak. Çarşamba
günü konuşacak olan Christine Lagarde’ın söylemleri ise önem arz
ediyor. DAX endeksi için 13.666 - 13.466 - 13.140 destek noktaları
olarak görülüyor. Yukarıda 14.193 - 14.519 - 14.719 direnç noktaları
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,491.00

  14,381.00  

 14,186.00   

13,991.00    

 13,881.00   

  13,771.00  

   13,576.00
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Dow Jones Yakın Vade

Geçen hafta Nasdaq ve S&P 500 art arda beşinci ve Dow Jones da
altıncı haftayı düşüşle bitirdi. Bu, S&P 500 endeksi için 2011
ortasından beri, Nasdaq için de 2012 sonlarından beri gördüğü en
uzun kayıp zinciri olarak öne çıktı. Truist Advisory Services kıdemli
piyasa stratejisti olan Keith Lerner, “Piyasa, Fed’in eğrinin gerisinde
olmasına odaklı, bu yüzden düşüş halinde.” dedi. Fed Başkanı
Jerome Powell geçtiğimiz haftaki açıklamasında 75 puanlık faiz
artırımı şansını ihtimal dışı bıraksa da piyasalar, Haziran
toplantısında %75 civarı bu olasılık ile fiyatlanıyor. Daha şahin bir
Fed, tahvil getirilerinde artış ve Ukrayna’daki savaş gibi jeopolitik
risklerin bir araya gelmesi risk hissiyatını baskılarken piyasada
volatilite devam ediyor. Dow Jones endeksi için 32.446 - 32.116 -
31.856 destek noktaları olarak görülüyor. Yukarıda 33.035 - 33.295

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,648.00

  33,307.00  

 33,058.00   

32,809.00    

 32,468.00   

  32,127.00  

   31,878.00

S&P 500 Yakın Vade

Haftanın son işlem gününde açıklanan istihdam raporu verilerine
göre tarım dışı istihdam nisanda 428 bin artarak beklentileri geride
bıraktı. Bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinde ise uzun bir
aradan sonra gevşeme öngörülürken, söz konusu veri piyasalarda
oynaklığı artırabilir. Analistler, yıllık enflasyonun %8,1 olmasını
bekliyor ancak beklenenden daha güçlü bir veri gelmesi halinde,
Fed’in, para politikasında daha agresif bir sıkılaşma durumunu
güçlendirme potansiyeline sahip. Aynı zamanda, bu hafta Fed’ten
birçok politikacının konuşması olacak. Söz konusu gelişmelerle
S&P 500 endeksi haftalık bazda %0,21, değer kaybetti. Endeks
yeni haftaya %0,94 yatay negatif başlıyor. 4.066 - 4.018 - 3.975
destek noktaları olarak görülüyor. Yukarıda 4.157 - 4.200 - 4.248
direnç noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,302.25

  4,234.00  

 4,192.50   

4,151.00    

 4,082.75   

  4,014.50  

   3,973.00
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Brent Petrol

Petrol fiyatları yeni haftaya hareketli başladı. G7 ülkeleri yeni
yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan petrol ithalatını kademeli
bitireceklerini ya da tamamen keseceklerini duyurdu. Savaşın
devam etmesi sebebiyle petrol ambargo konusu da gündemde
kalıyor. Bu hafta bu konu fiyatlarda etkisini sürdürmeye devam
edebilir. Saudi Aramco, Asyalı müşterilerine tarifelerinde varil
başına 5 dolarlık indirim yaptığını açıklandı. Çin'de salgın nedeniyle
petrol talebi üzerinde de baskı yaratabilir beklentileri de, petrol
fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Bu hafta içinde yaptırım
konusu ve Çin'de salgının seyri takip edilebilir. Brent petrol için
110,79$ - 108,51$ - 107,17$ destek noktaları olarak görülüyor.
Yukarıda 114,41$ - 115,75$ - 118,03$ direnç noktaları olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   112.45

  111.09  

 108.68   

106.28    

 104.92   

  103.56  

   101.15

USD/JPY

Asya tarafında geçtiğimiz hafta tatil nedeniyle Çin ve Japonya
piyasalarında haftanın büyük çoğunluğunda işlem
gerçekleşmezken, piyasaların açık olduğu günlerde Japonya pozitif
ayrışmayı başardı. Japonya Merkez Bankası'nın güvercin tutumunu
sürdürmesi küresel risk algısının pay piyasalarına etkisini
törpülemeye devam ederken, Japonya Merkez Bankası'nın Mart ayı
toplantı tutanakları enflasyonun kalıcı olarak %2'lik hedefin üzerine
çıkmayacağının değerlendirilmesi ile ekonomiyi mevcut teşvik
programı ile desteklemeye devam etmeleri yönünde çağrı yaptığını
gösterdi. Yükseliş eğilimini dokuzuncu haftaya taşıyan USD/JPY
paritesi, haftayı %0,6 artışla son 20 yılın en yüksek seviyesi olan
130,6'dan tamamladı. USD/JPY için 130,16 - 129,77 -
129,44 destek noktaları, 131,12 - 131,48 - 132,02 direnç noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   134.84

  133.04  

 131.93   

130.82    

 129.02   

  127.23  

   126.12
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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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