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Piyasa Gündemi

Merkez bankalarının sıkılaşma adımları, enflasyonda yukarı yönlü
riskler, küresel büyümeye ilişkin bozulan beklentiler ve Rusya –
Ukrayna savaşı küresel risk iştahı üzerinde baskı oluştururken, risk
başlıkları fiyatlamalar üzerinde belirleyici oluyor. Fed dün
yayınladığı Finansal İstikrar Raporu'nda Ukrayna'daki savaş ve
yüksek enflasyonun finansal sisteme yönelik başlıca riskler
oluşturduğunu bildirdi. Bugün Fed üyelerinin gün içerisindeki
konuşmaları yakından izlenecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye İşsizlik Oranı Önem: Orta
•    12:00 Euro Bölgesi – ZEW Ekonomi Güveni Önem: Orta

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde
bulundu. Erdoğan içinde bulunulan olumsuz gelişmelerden küresel
ekonominin bir parçası olarak Türkiye ekonomisinin etkilendiğini
vurgularken, kur baskısı ve rasyonaliteden uzak fiyatlandırma
alışkanlığı ile mücadele edildiğinin altını çizdi.  Ayrıca katlanarak
artan enerji, gıda ve hammadde fiyatlarının enflasyonu körüklediğini
belirten Erdoğan, enflasyonun herkesin ortak sorunu haline
geldiğine değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine
Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızı konut
sektöründeki arızi dalgalanmadan korumak amacıyla konut
finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine
sunuyoruz. İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar
birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık %0,99 faizli
konut kredisi sağlıyoruz.” dedi. Yurt içinde bugün işsizlik rakamları
ön planda olacak.

ABD

Küresel piyasalarda, devam eden jeopolitik riskler ve Çin'de yeni tip
koronavirüs salgını tedbirlerinin enflasyonist baskılara ilişkin
endişeleri artırmasıyla negatif bir seyir izlenirken, dolar endeksi ve
tahvil faizlerindeki yükseliş yatırımcıların odağında bulunuyor.
Fed’in geçen haftaki toplantısında gelecek aylar için beklenen 75
baz puanlık artırım ihtimalini zayıflatan açıklamaları da para
politikalarının enflasyonla mücadelede yetersiz kalacağı
tartışmalarını başlattı. Richmond Fed Başkanı Barkin, bankanın
enflasyonu frenleme mücadelesinde, faiz oranlarını 75 baz puan
yükseltmek de dahil olmak üzere hiçbir şeyi masadan
kaldırmayacağını söyledi. Atlanta Fed Başkanı Bostic ise 50 baz
puandan daha büyük bir artışa gerek olmadığını dile getirdi. Fed
dün yayımladığı Finansal İstikrar Raporu’nda Ukrayna savaşı ve
yüksek enflasyon kaynaklı risklere işaret ederek finansal
piyasalarda likidite koşullarının bozulabileceği uyarısında bulundu.

Euro Bölgesi

Avrupa tarafında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizlikler ve
artan enflasyonist baskılar gündemin odağındaki yerini koruyor. Bu
kapsamda Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın çarşamba
günü yapacağı açıklamalar ile Almanya'da enflasyon verilerinin
piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Piyasalara
ilişkin araştırmalar yapan Sentix'in açıklamadığına göre, nisanda
-18 puan olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay
4,6 puanlık düşüşle -22,6 puana geriledi. Haziran 2020'den bu yana
en düşük seviyesine inen endekse ilişkin beklenti, eksi 20,8 puana
gerilemesi yönündeydi. 

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 15.1450 0.35 2.23 13.00
EURTRY 16.0113 0.44 2.73 6.00
EURUSD 1.0572 0.10 0.50 -7.07
GBPUSD 1.2365 0.29 -1.08 -8.63
USDJPY 130.36 0.04 0.17 13.26

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 15.5288 10.25 26.75 123.88
Dolar Endeksi 103.5910 -12.50 15.60 792.10
REK 54.0100 - - 591.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,021.25 0.85 -3.55 -15.49
DAX Yakın Vade 13,489.00 0.75 -3.76 -14.93
Dow Jones Yakın
Vade 32,369.00 0.65 -2.01 -10.65

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,864.27 0.56 -0.21 1.89
Gram Altın 907.74 0.90 2.00 16.23
WTI 101.26 -0.13 -1.35 34.07
BRENT 104.40 -0.14 -1.17 34.25
Bakır 4.24 0.72 -4.16 -4.24

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 24.1800 124.00 251.00 148.00
Türkiye 10 Yıllık 23.0100 10.00 172.00 -131.00
ABD 10 Yıllık 3.0540 1.60 8.50 154.00
ABD 2 Yıllık 2.6190 0.90 -14.90 188.90
Almanya 10 Yıllık 1.0910 0.10 12.40 126.80
Almanya 2 Yıllık 0.2340 0.50 -3.90 86.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.1223 -0.72 2.21 1.06
USDIDR 14,544.25 -0.03 0.62 2.12
USDTRY 15.1450 0.35 2.23 13.00
USDRUB 69.7165 -0.40 2.15 -6.90
USDBRL 5.1623 0.03 4.07 -7.34
USDCNY 6.7018 -0.43 1.41 5.44
USDMXN 20.3206 -0.38 0.16 -0.98
USDCZK 23.6990 0.02 1.16 8.31
USDHUF 358.8210 -0.37 -0.92 10.50
USDPLN 4.4397 -0.15 -0.45 10.04
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni savaşın etkisiyle 22,6 seviyesine
gerileyerek Haziran 2020'den beri en düşük seviyeye düştü. ECB
Başkanı C. Lagarde Ukrayna'daki savaşın büyümeyi yavaşlatıp
enflasyonu hızlandırsa bile, stagflasyonun Euro Bölgesi için temel
senaryo olmadığını belirtti. Atlanta Fed Başkanı R. Bostic 50 baz
puandan daha büyük bir artışa gerek olmadığını dile getirdi. Fed,
Finansal İstikrar Raporu'nda Ukrayna'daki savaş ve yüksek
enflasyonun finansal sisteme yönelik başlıca riskler oluşturduğunu
bildirdi. 104,20 seviyesinin test edildiği dolar endeksinde bugün
sınırlı geri çekilme kaydedilmektedir. Bu taraftaki geri çekilme ile
paritede toparlanma yaşanmaktadır. Paritede 1,0603 -1,0646 ve
1,0700 seviyeleri direnç, 1,0506 – 1,0451 ve 1,0408 destek
noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0700

  1.0647  

 1.0598   

1.0550    

 1.0496   

  1.0443  

   1.0394

GBP/USD

Dolar endeksi riskten kaçınan piyasa ortamında güç kazanmaya
devam ediyor. Güçlenen ABD Doları GBP/USD paritesini baskılıyor.
 Küresel resesyon korkuları, Çin ekonomik faaliyetindeki
yavaşlama, Covid karantinaları ve uzayan Rusya-Ukrayna
çatışması arasında yükselen enerji fiyatlarına bağlı olarak kötüleşen
küresel enflasyon görünümü yatırımcıları güvenli varlıklara
sığınmaya zorluyor. FTSE 100 günü %2,32 düşüşle tamamladı.
Yarın açıklanacak ABD TÜFE verisi parite üzerinde etkili olabilir.
GBPUSD paritesi için 1.2402 – 1.2476 – 1.2547 seviyeleri direnç,
1.2257 – 1.2186 – 1.2112 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2694

  1.2646  

 1.2569   

1.2493    

 1.2444   

  1.2396  

   1.2320
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USD/TRY

Haftanın ilk işlem gününde kurda yükseliş eğiliminin hakim
olduğunu gördük. Geçen hafta Fed’in faiz artırımı ve yurt içinde
açıklanan enflasyon rakamları sonrası kurda sınırlı yükseliş
eğilimleri görülürken, haftaya başlangıçta kurdaki hareketin bir
miktar ivmelendiği görüldü. Dün itibariyle kur tarafında 15
seviyesinin üzerinde fiyatlamalar görülmekte. Bugün yurt içinde
işsizlik oranı açıklanacak olup, fiyatlamalar üzerinde etkisinin
olmayacağını değerlendiriyoruz. ABD tarafında ise bazı Fed
üyelerinin açıklamaları izlenecek. Bu sabah hafif alıcılı seyrini
sürdüren Dolar/TL, saat 08:30 itibariyle 15,11’li seviyelerden işlem
görüyor. Dolar endeksi 103,56 seviyesinde hareket ediyor. ABD 10
yıllık tahvil faizleri %3,05’li seviyelerde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15.0143

  14.9405  

 14.8961   

14.8517    

 14.7779   

  14.7041  

   14.6597

EUR/TRY

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni savaşın etkisiyle 22,6 seviyesine
gerileyerek Haziran 2020'den beri en düşük seviyeye düştü. Euro
Bölgesi yatırımcı güveni Ukrayna'daki savaşın etkisiyle 3. ayda da
düşüşünü sürdürdü. ECB Başkanı C. Lagarde Ukrayna'daki savaşın
büyümeyi yavaşlatıp enflasyonu hızlandırsa bile, stagflasyonun
Euro Bölgesi için temel senaryo olmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı
Erdoğan dün ekonomiye ilişkin gelişmelere değindi. Erdoğan
olumsuz gelişmelerden küresel ekonominin bir parçası olarak
Türkiye ekonomisinin etkilendiğini vurgularken, kur baskısı ve
rasyonaliteden uzak fiyatlandırma alışkanlığı ile mücadele
edildiğinin altını çizdi.  Yurt içinde bugün işsizlik rakamları izlenecek.
Euro/TL kuru bu sabah 08:30 itibariyle 15,98’li seviyelerden
fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15.9392

  15.8272  

 15.7452   

15.6633    

 15.5513   

  15.4393  

   15.3573
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XAU/USD

Küresel büyümeye yönelik endişeler, yüksek enflasyon, merkez
bankalarının para politikalarında sıkılaşmaya gitmesi ve Rusya-
Ukrayna savaşı, piyasalarda risk iştahının zayıf seyretmesine
neden oluyor. 1850$ seviyesinden gelen destekle ons altında geri
çekilmelerin sınırlı kaldığı görülüyor. Teknik olarak hala çok güçlü
değil. Kararsız ve zayıf seyirler izleniyor. Bugün ABD'de Fed
üyelerinin konuşma takvimi yoğun. Gelecek açıklamalar, ons altın
üzerinde de etkili olabilir. Dolar endeksi 103,00-104,00 puan
aralığında ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin de %3,00 üzerinde olduğu
görülüyor. Bugün için her ikisinin seyri de ons altın açısından takip
edilebilir. Ons altın için 1841$ - 1829$ - 1807$ destek noktaları,
1875$ - 1897$ - 1909$ direnç noktaları olarak görülüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,935.46

  1,917.70  

 1,890.27   

1,862.83    

 1,845.08   

  1,827.32  

   1,799.89

DAX Yakın Vade

Avrupa tarafında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizlikler ve
artan enflasyonist baskılar gündemin odağındaki yerini koruyor. Bu
kapsamda Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın
çarşamba günü yapacağı açıklamalar ile Almanya'da enflasyon
verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.
Küresel çapta enflasyon ve büyümeye yönelik kaygılarla Avrupa
borsalarında da satışların derinleştiği görülürken Dax son işlem
gününde %2,15 geriledi. 13.853 - 14.032 – 14.165 seviyeleri direnç,
13.341 - 13.200 – 13.101 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,736.00

  14,529.00  

 14,204.00   

13,879.00    

 13,672.00   

  13,465.00  

   13,140.00
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Dow Jones Yakın Vade

ABD hisse senetleri, geçen haftaki yükselişin ardından stagflasyon
endişelerinin de artmasıyla düşüşüne devam ediyor. Yatırımcıların
artan faiz oranları ve daha yavaş ekonomik büyüme ihtimali
endişeleriyle endekslerde volatilitenin arttığı gözleniyor. Analistler
ayı piyasasının devam ettiği ve yukarı yönlü hareketlerin sınırlı
olacağını bildiriyor. Satışlardaki en sert hareketler, değerlemeleri
daha çok gelecekteki nakit akışlarına dayanan teknoloji hisselerinde
gerçekleşti. Dow Jones günü 653.67 puan veya %1,99 düşüşle
32.245 seviyesinde tamamladı. 32.564 - 32.952 – 33.216 seviyeleri
direnç, 31.913 - 31.649 – 31.261 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,208.00

  32,949.00  

 32,555.00   

32,161.00    

 31,902.00   

  31,643.00  

   31,249.00

S&P 500 Yakın Vade

Devam eden jeopolitik riskler ve Çin'de koronavirüs tedbirlerinin
enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırmasıyla endekslerdeki
negatif seyir sürüyor. S&P 500, seans sırasında 3.975’e düşerek
Mart 2021′den bu yana en düşük seviyesine geriledi ve
yatırımcıların geçen haftaki piyasa dalgalanmalarından
toparlanmaya çalışmasıyla 52 haftanın en yüksek seviyesinden
%17 geri çekildi. Tüketim ürünleri hariç tüm sektörler değer kaybetti.
Analistler, endekslerdeki olumsuz görünümün devam etmesini
öngörüyor. S&P 500 %3,2 düşerek günü 3.991 puanda tamamladı.
4.067 - 4.147 – 4.196 seviyeleri direnç, 3.939 - 3.890 – 3.811
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,267.08

  4,231.42  

 4,200.33   

4,169.25    

 4,133.58   

  4,097.92  

   4,066.83
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Brent Petrol

Petrol fiyatları yeni güne hafif satıcılı başladı. Çin'de artan vaka
sayıları nedeniyle kapanmalar görülürken, bu durum petrolde talebi
düşürebilir beklentisini de güçlendiriyor. Petrol talebindeki düşüş,
fiyatlarında geri çekilmesine neden olmakta. Küresel büyümeye
yönelik endişeler, Çin'deki kapanmalar petrol fiyatları açısından
olumsuz yorumlanıyor. Devam eden savaş nedeniyle AB'nin
Rusya'ya petrol ambargosu uygulayacağı konusunda beklentiler
masada dururken, hazırlanan taslaktan Rus petrolünü taşıyan
tankerlerle ilgili olan maddenin çıkarılması, biraz pozitif yorumlandı
ve bu da fiyatların yükselmesini engelledi. Bugün içinde bu başlıklar
takip edilebilir. Brent petrol için 110,50$ - 115,92$ - 118,68$ direnç
noktaları, geri çekilmelerde 102,32$ - 99,56$ - 94,14$ destek
konumunda.

Günlük Pivot Seviyeleri
   114.54

  111.31  

 109.32   

107.32    

 104.09   

  100.86  

   98.86

USD/JPY

Küresel düzeyde enflasyon gündemin ilk sıralarında yer alırken,
Japonya Merkez Bankası yetkililerine göre henüz çok ciddi bir sorun
olarak görünmüyor. Japonya Merkez Bankası'nın Mart ayı toplantı
tutanakları enflasyonun kalıcı olarak %2'lik hedefin üzerine
çıkmayacağını değerlendiren bazı yetkililerin ekonomiyi mevcut
teşvik programı ile desteklemeye devam etmeleri yönünde çağrı
yaptığını gösterdi. Dünyanın aksine düşük enflasyonla mücadele
eden Japonya ultra gevşek para politikasını sürdürürken, dolar/yen
paritesi yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Parite için 131.06 -
131.82 – 132.30 seviyeleri direnç, 129.83 - 129.35 – 128.59
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   132.40

  131.68  

 130.76   

129.85    

 129.13   

  128.40  

   127.49
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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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