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Piyasa Gündemi

Küresel çapta enflasyonist ortam ile merkez bankalarının izleyeceği
sıkılaşma politikası ve büyümeye ilişkin aşağı yönlü riskler son
dönemde risk iştahı ve piyasalar üzerinde baskı oluşturuyor. Çin’de
azalan vakalara bağlı olarak risk iştahı dün itibariyle bir miktar güç
kazanırken, ana risk başlıkları gündemdeki yerini ve önemini
korumaya devam ediyor. Çin’de enflasyon rakamı beklentileri
aşarken, bugün ABD’de açıklanacak TÜFE verisi piyasaların
takibinde yer alacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    11:00 ECB Başkanı Lagarde Konuşması Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – TÜFE/Çekirdek TÜFE Önem: Yüksek

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uzun bir aradan sonra çıktığı 10 yıl
vadeli tahvil ihalesinde bileşik faiz %23,90 oldu. İhalede net satış
1,94 milyar TL olarak kaydedildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2,27
milyar TL tutarında sabit kira getirili kira sertifikası ihraç ettiğini de
duyurdu. Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayına ilişkin işgücü
istatistiklerini yayımladı. Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki
kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 153
bin kişi artarak 3 milyon 894 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4
puanlık artış ile %11,5 seviyesinde gerçekleşti. Hazine ve Maliye
Bakanı Nureddin Nebati, konut sektöründe devreye aldıkları
uygulamalar üzerinden fırsatçılık yapmaya ve vatandaşları mağdur
etmeye kalkışanlar hakkında ilgili her adımı atacaklarını belirtti.
Kredi Garanti Kurumlarına sağlanan Hazine değişikliğine yönelik
mevzuatta reeskont kredileri ve KOBİ'lerle ilgili düzenleme yapıldı.
Düzenlemeye göre reeskont kredilerinde asgari 6 ay vade şartı
aranmayacak. Bunun yanında Bakanlık tarafından belirlenen kefalet
limitlerinde de düzenleme yapıldı.
 

ABD

Jeopolitik riskler ve salgını tedbirlerinin enflasyonist endişeleri
artırmasıyla bir süredir negatif seyreden hisse senedi piyasaları dün
toparlandı. Seansa alıcılı başlayan endeksler kar realizasyonlarının
etkisiyle günü yatay tamamladı. Risk iştahındaki toparlanmayla
birlikte tahvil faiz oranları ve güvenli limanlara olan talep de geriledi.
Analistler pozitif hareketlerin sınırlı olacağını ve düşüş trendinin
devam edeceği konusunda uyarıyor. Dün ABD Başkanı Joe Biden,
ülke enflasyonunu ciddiye aldığını ve Fed’in enflasyonun
kontrolünde gerekeni yapacağını ifade etti. Bugün saat 15.30’da
ABD TÜFE verisini takip edilecek. Analistler, Mart’ta %0,3 artan
enflasyonun bu ay %0,4 arttığı beklentisindeler.

 

Euro Bölgesi

Avrupa piyasaları enflasyon ve artan faiz oranlarının yaşattığı
küresel durgunluğun ardından dün toparlandı. Avrupa Merkez
Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Joachim Nagel gelecek ay
açıklanacak projeksiyonların enflasyonda yükselişe işaret etmesi
durumunda faizlerin Temmuz'dan itibaren artırılması gerektiğini
söyledi. ZEW Enstitüsü'ne göre Euro Bölgesinde beklenti endeksi
Mayıs'ta 29,5 oldu. Beklenti -42’ydi. Nisan'da endeks -43 değerini
almıştı. Bugün açıklanacak Almanya enflasyon verisi ve Avrupa
Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın konuşması yatırımcıların
takibinde olacak.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 15.3625 0.69 4.23 14.62
EURTRY 16.2115 0.90 3.55 7.32
EURUSD 1.0546 0.16 -0.72 -7.30
GBPUSD 1.2340 0.18 -2.33 -8.81
USDJPY 130.23 -0.18 0.88 13.14

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 15.7338 20.50 47.25 144.38
Dolar Endeksi 103.8190 -12.70 126.50 814.90
REK 54.0100 - - 591.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,011.75 0.38 -6.60 -15.69
DAX Yakın Vade 13,608.00 0.43 -2.74 -14.18
Dow Jones Yakın
Vade 32,168.00 0.25 -5.30 -11.20

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,842.60 0.23 -2.06 0.71
Gram Altın 910.09 0.87 2.17 16.53
WTI 101.51 3.00 -4.72 34.40
BRENT 104.75 3.01 -4.38 34.69
Bakır 4.22 0.94 -3.73 -4.83

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 24.8700 69.00 320.00 217.00
Türkiye 10 Yıllık 23.5100 50.00 222.00 -81.00
ABD 10 Yıllık 2.9710 -2.30 3.40 145.70
ABD 2 Yıllık 2.6110 0.10 -3.90 188.10
Almanya 10 Yıllık 1.0370 3.20 6.40 121.40
Almanya 2 Yıllık 0.1830 1.70 -9.10 81.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.0972 -0.24 4.15 0.91
USDIDR 14,543.90 0.12 1.09 2.12
USDTRY 15.3625 0.69 4.23 14.62
USDRUB 69.3565 -1.10 4.89 -7.38
USDBRL 5.1329 -0.01 4.33 -7.87
USDCNY 6.7248 -0.15 1.76 5.80
USDMXN 20.3371 -0.27 1.56 -0.90
USDCZK 23.7205 -0.09 2.44 8.41
USDHUF 359.9210 -0.22 1.80 10.84
USDPLN 4.4336 -0.29 1.29 9.89
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Euro/Dolar

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da ZEW yatırımcı
güveni mayıs ayında 34,3 seviyesine geriledi. Veri toparlanma
kaydederken, jeopolitik riskler sebebiyle negatif bölgede kalmaya
devam etti. ECB Yönetim Konseyi Üyesi J. Nagel gelecek ay
açıklanacak projeksiyonların enflasyonda yükselişe işaret etmesi
durumunda faizlerin Temmuz'dan itibaren artırılması gerektiğini
söyledi. ABD cephesinde yerel Fed Başkanlarının açıklamaları takip
edilirken, bugün açıklanacak enflasyon rakamı günün öne çıkan
başlığı konumunda bulunuyor. Açıklanacak rakam sonrası paritede
yüksek volatilite söz konusu olabilir. EUR/USD paritesi için 1.0568 –
1.0606 – 1.0628 seviyeleri direnç, 1,0550 seviyesinin altında
oluşacak fiyatlamalarda 1.0508 – 1.0486 – 1.0448 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0700

  1.0647  

 1.0598   

1.0550    

 1.0496   

  1.0443  

   1.0394

GBP/USD

GBP/USD paritesi yatay negatif seyrine devam ediyor. Fed
yetkililerinden gelen yorumlar ABD getirilerinin ve doların geri
planda kalmasına neden oldu. Düşen ABD Hazine tahvil getirilerine
rağmen, risk hissiyatında görülen olumsuz bir değişimle dolar
endeksi momentumunu koruyor. İngiltere Merkez Bankası politika
yapıcısı Saunders, enflasyonist baskıların tahminlerden daha kalıcı
hale gelme riskinin artmasıyla birlikte politikanın hızla tarafsız bir
duruşa geçmesini tercih edeceğini söyledi. Bununla birlikte, 10 yıllık
İngiltere devlet tahvili getirisi dün %3'ten fazla düşerek İngiliz sterlini
talebin sınırladı. GBPUSD paritesi için 1.2364 – 1.2411 – 1.2448
seviyeleri direnç, 1.2279 – 1.2243 – 1.2195 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

Dün yurt içinde işsizlik oranı takip edildi. Mart ayında işsizlik %11,5
seviyesinde açıklandı. Açıklanan verinin piyasaya etkisi olmadığını
söyleyebiliriz. ABD tarafında ise Fed üyelerinin açıklamaları izlendi.
Fed üyesi Mester, önümüzdeki iki toplantıda 50 baz puanlık faiz
artışını desteklediğini bildirirken, bir diğer Fed üyesi Williams,
FOMC’nin faizleri normalleştirmek için hızlı hareket edeceğini
belirtti. Gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan
kurda hafta başından itibaren yükseliş eğilimlerinin hakim olduğunu
söyleyebiliriz. Bugün özelinde ABD’de tüketici enflasyonu
açıklanacak olup piyasada oynaklık artabilir. Bu sabah alıcılı seyrini
sürdüren Dolar/TL, saat 08:45 itibariyle 15,33’li seviyelerden işlem
görüyor. Dolar endeksi ise 103,74 seviyesinde hareket ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15.0143

  14.9405  

 14.8961   

14.8517    

 14.7779   

  14.7041  

   14.6597

EUR/TRY

Almanya'da ZEW yatırımcı güveni mayıs ayında 34,3 seviyesine
geriledi. Veri toparlanma kaydederken, jeopolitik riskler sebebiyle
negatif bölgede kalmaya devam etti. ECB Yönetim Konseyi Üyesi J.
Nagel gelecek ay açıklanacak projeksiyonların enflasyonda
yükselişe işaret etmesi durumunda faizlerin Temmuz'dan itibaren
artırılması gerektiğini söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayına
ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık
artış ile %11,5 seviyesinde gerçekleşti. Yurt içinde bugün
açıklanacak önemli veri akışı bulunmazken, Avrupa cephesinde
ECB Başkanı C. Lagarde’ın açıklamaları ve Almanya’nın TÜFE
rakamları ön planda olacak. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 itibariyle
16,17’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 piyasalarda risk iştahının yüksek olduğu bir güne başlandı.
Çin'de azalan vaka sayıları, bugün açıklanması beklenen ABD
TÜFE verisinin mart ayına göre düşüş kaydetme beklentisinin güçlü
olması, piyasaları destekliyor. Ons altının seyri için bugün ABD
TÜFE verisi takip edilecek. TSİ 15:30'da açıklanacak TÜFE
verisiyle ons altında oynaklık görülebilir. Açıklanacak veri, Fed'in
politikasına yönelik beklentilerinde şekillenmesini sağlayabilir.
Şimdilik Fed ile ilgili 75 baz puanlık faiz artışı masada değil ancak
enflasyon verilerine bağlı olduğu için bu açıdan bugünkü veri önemli
olabilir. Ons altın için 18446.36– 1857.27 – 1876.31 seviyeleri
direnç, 1827.32 – 1816.41 – 1797.37  seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

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

Almanya'da yatırımcı güveni Mayıs ayında toparlandı ancak
Ukrayna'daki savaşın görünümü kötüleştirmesiyle negatif bölgede
kalmaya devam etti. ZEW Enstitüsü'ne göre Almanya’da beklenti
endeksi Mayıs'ta -34.3 oldu. Nisan'da endeks -41 değerini almıştı.
Dün Almanya’da konuşan Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi
Üyesi Nagel gelecek ay açıklanacak projeksiyonların enflasyonda
yükselişe işaret etmesi durumunda faizlerin Temmuz'dan itibaren
artırılması gerektiğini söyledi. Dax son işlem gününde %1,15
yükseldi. Gözler bugün açıklanacak Almanya TÜFE verisinde
olacak. 13.723,50 – 13.862,20 – 14.003,30 seviyeleri direnç,
13.443,70 – 13.302,60 – 13.163,90 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, güne alıcılı başlasa da kazançlarını seans
boyunca sildi. Dow Jones günü 85 puan veya %0,26 düşüşle
32.160 seviyesinde tamamladı. Analistler pozitif hareketlerin sınırlı
olacağını ve düşüş trendinin devam edeceği konusunda uyarıyor.
Dün ABD Başkanı Joe Biden, ülke enflasyonunu ciddiye aldığını ve
Fed’in enflasyonun kontrolünde gerekeni yapacağını ifade etti.
Bugün saat 15.30’da ABD TÜFE verisini takip edilecek. 32.551,87-
33.034,23–33.407,37 seviyeleri direnç, 31.696,37 – 31.323,23 –
30.840,87 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,423.00

  33,043.00  

 32,565.00   

32,087.00    

 31,707.00   

  31,327.00  

   30,849.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P500 son yılın en düşük seviyesine geriledikten sonra dün
toparlandı. Endeks %0,25 yükselerek günü 4.001 seviyesinden
tamamladı. Seans sırasındaki alıcılı seyir kapanışa doğru
momentumunu kaybetti. Analistler pozitif hareketlerin sınırlı
olacağını ve düşüş trendinin devam edeceği konusunda uyarıyor.
Bugün saat 15.30’da ABD TÜFE verisini takip edilecek. Analistler,
Mart’ta %0,3 artan enflasyonun bu ay %0,4 arttığı beklentisindeler.
4.054,43 – 4.115,97 – 4.166,73 seviyeleri direnç, 3.942,13 –
3.891,37 – 3.829,83 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 alıcılı başladı. Çin'de vaka sayılarında
yaşanan düşüş, küresel anlamda risk iştahının toparlanmasını
destekledi. Çin, petrolde ithalatçı konumda ve vakalardaki düşüş,
Çin'e dair olumlu beklentileri sağlarken, petrol talebinin de
yükselişini destekleyebilir. Bu doğrultuda, petrol fiyatlarında
alımların geldiği görülüyor. Petrol için bir süre daha Çin'deki vaka
sayılarının seyri yakından takip edilmeli. Bu sabah küresel
piyasalarda da alıcılı seyirler izleniyor. Bugün ABD'de TÜFE verisi
açıklanacak. Verinin piyasalar üzerinde etkili olması beklenebilir.
Brent petrol için 105.48 – 108.79 – 110.67 seviyeleri direnç, 100.29
– 98.41 – 95.10 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   114.54

  111.31  

 109.32   

107.32    

 104.09   

  100.86  

   98.86

USD/JPY

USD/JPY paritesi dar bantta hareketini sürdürüyor. ABD Hazine
tahvil getirilerinde devam eden geri çekilme, dolar endeksini
baskıladı. Bununla birlikte toparlanma gösteren küresel ris iştahı
güvenli liman Japon yenini zayıflattı ve paritenin yukarı yönlü
hareketini destekledi. Yatırımcılar bugün ABD'nin tüketici enflasyon
rakamlarını bekliyor gibi görünüyor. ABD Bakanı Joe Biden,
enflasyonu çok ciddiye aldığını ve iç politikada önceliği olduğunu
bildirdi. Fed’in enflasyonla mücadeledeki rolüne atıfta bulunan
Biden, “Fed enflasyonu kontrol etmek için işini yapacaktır.” dedi.
Parite için 130.74 – 131.04 – 131.52 seviyeleri direnç, 129.96 –
129.48 – 129.18 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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