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Piyasa Gündemi

Çin’de zayıf gelen verilerin büyüme kaynaklı endişeleri artırması
dün küresel risk iştahı üzerinde baskı oluştururken, bu sabah Çin’de
salgın önlemlerinin gevşetileceğine yönelik beklentiler risk iştahında
toparlanmayı beraberinde getiriyor. Türkiye’nin risk primi (CDS) 14
yılın zirvesinde seyrederken, TL varlıklarda zayıflama gözleniyor.
Bugün yurt içi piyasaların kapanışının ardından akşam saatlerinde
ECB Başkanı Lagarde ve Fed Başkanı Powell’ın konuşmaları
önemli olacaktır.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    12:00 Euro Bölgesi – GSYH 2022/1Ç Önem: Orta
•    16:15 ABD – Sanayi Üretimi Önem: Orta

Türkiye

TCMB mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı.
Veriler Mart'ta cari açığın 5,55 milyar dolar olduğunu, 12 aylık cari
açığın ise 24,2 milyar dolar olarak kaydedildiğini gösterdi. TCMB,
Para ve Kur Politikası metni ve Liralaşma Stratejisi kapsamında
Türk lirası cinsi varlıkların teminat sistemindeki ağırlığını artırıcı
adım attı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Nisan ayına ilişkin merkezi
yönetim bütçe gerçekleşmelerini yayımladı. Mart ayında 69 milyar
lira olarak açıklanan merkezi yönetim bütçe açığı Nisan ayında 50,2
milyar liraya geriledi. Nisan'da bütçe geliri 164,1 milyar lira, bütçe
giderleri 214,3 milyar lira oldu. Ocak-Nisan döneminde ise bütçe
açığı 19,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Yurt içinde bugün gündeme
dair gelişmeler takip edilecek.
 

ABD

ABD'de dün Fed üyelerinin konuşmaları takip edildi. New York Fed
Başkanı Williams, sıkı para politikasının finansal piyasalarda likidite
koşullarını kötüleştirmesinin beklenebileceğini ve Fed'in
önümüzdeki iki toplantıda yarım puanlık faiz yapmasını
desteklediğini belirtti. Enflasyon verilerinin beklentilerden yüksek
gelmesi, Fed’in daha agresif faiz artırımı yapmak zorunda kalacağı
ve ekonomiyi resesyona sürükleyeceği endişeleri yatırımcıların riskli
varlıklardan kaçışını hızlandırmıştı. Analistler, küresel çapta
açıklanan veriler ve gelişmelerin ekonomik büyüme ve enflasyonist
baskılara ilişkin endişelerin gündemde kalmasına neden olduğunu
belirterek, piyasalarda oynaklığın bir müddet daha devam
edebileceğini söyledi.

 

Euro Bölgesi

ABD ve Avrupa Birliği, Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu
gıda ve sanayi ürünlerindeki arz kesintilerine karşı yakın iş birliği
yapmak konusunda anlaşırken, Rusya'dan petrol ithalatının
yasaklanmasını öngören yeni yaptırım paketinde uzlaşma
sağlayamadı. AB'nin ihracatı, Mart'ta geçen yılın aynı dönemine
göre %12,8 artarak 220,5 milyar euroya, ithalatı da %40,4
yükselerek 248,2 milyar euroya çıktı. Avrupa Birliği  Komisyonu,
Rusya-Ukrayna savaşının enerji ve emtia fiyatlarını artırması
nedeniyle AB genelinde ekonomik büyüme beklentisini düşürürken,
enflasyon beklentisini yükseltti.

 

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 15.6110 0.40 2.31 16.47
EURTRY 16.3180 0.59 1.57 8.03
EURUSD 1.0454 0.20 -0.72 -8.11
GBPUSD 1.2358 0.29 0.33 -8.68
USDJPY 129.25 0.07 -0.93 12.29

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 15.9000 7.62 37.12 161.00
Dolar Endeksi 104.0590 -3.10 11.30 838.90
REK 57.0500 - - 933.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,025.00 0.51 0.71 -15.41
DAX Yakın Vade 14,074.00 1.01 3.87 -11.24
Dow Jones Yakın
Vade 32,272.00 0.35 0.58 -10.91

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,828.34 0.24 -0.54 -0.07
Gram Altın 917.65 0.60 1.71 17.50
WTI 111.74 0.14 13.38 47.94
BRENT 112.79 0.19 10.92 45.03
Bakır 4.19 0.70 0.25 -5.49

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 26.3900 -32.00 221.00 369.00
Türkiye 10 Yıllık 24.2400 -84.00 123.00 -8.00
ABD 10 Yıllık 2.9170 3.70 -7.70 140.30
ABD 2 Yıllık 2.6200 2.10 1.00 189.00
Almanya 10 Yıllık 0.9390 -0.10 -6.60 111.60
Almanya 2 Yıllık 0.1400 0.30 -2.60 76.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.0773 -0.34 -0.36 0.78
USDIDR 14,642.55 0.00 0.80 2.81
USDTRY 15.6110 0.40 2.31 16.47
USDRUB 64.4700 -0.24 -8.06 -13.91
USDBRL 5.0608 0.00 -1.42 -9.16
USDCNY 6.7669 -0.28 0.48 6.47
USDMXN 20.0236 -0.01 -1.81 -2.43
USDCZK 23.6550 -0.18 -0.37 8.11
USDHUF 371.9685 -0.49 3.12 14.55
USDPLN 4.4530 -0.26 0.15 10.37
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde dün dış ticaret rakamları takip edildi. Euro
Bölgesi'nde ihracat, martta 2021'in aynı dönemine kıyasla %14
yükselişle 250,1 milyar euro, ithalat da %35,4 artışla 266,5 milyar
euro oldu. Euro Bölgesi'nin ticaret açığı, martta 16,4 milyar euro
olarak kayıtlara geçti. ABD cephesinde New York Fed'in mayıs
ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı. New York'ta imalat
sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu
hazırlanan rapora göre, imalat endeksi, mayısta 36,2 puan azalarak
11,6 değerine geriledi. Piyasalarda enflasyon ve resesyon
endişeleri ön planda kalmaya devam ederken, risk iştahı üzerinde
baskı sürüyor. EUR/USD paritesi için 1.0454 – 1.0475 – 1.0508
seviyeleri direnç, 1.0400 – 1.0367 – 1.0346 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0720

  1.0659  

 1.0603   

1.0547    

 1.0487   

  1.0427  

   1.0371

GBP/USD

İngiltere hisse senedi piyasaları dün Sağlık ve Madencilik sektörleri
öncülüğüyle yükseldi. İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı
Andrew Bailey, gelecek dönemde İngiltere'nin ve dünyanın yükselen
gıda fiyatları riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. New York Fed
Başkanı John Williams ise dün yaptığı açıklamada daha sıkı para
politikasının finansal piyasalarda likidite koşullarını kötüleştirmesinin
beklenebileceğini ve Fed'in önümüzdeki iki toplantıda yarım puanlık
faiz yapmasını desteklediğini belirtti. GBPUSD paritesi için 1.2361 –
1.2401 – 1.2473 seviyeleri direnç, 1.2289 – 1.2249 – 1.2176
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2493

  1.2437  

 1.2389   

1.2340    

 1.2284   

  1.2228  

   1.2179
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USD/TRY

Haftanın ilk işlem gününde yurt içinde cari işlemler mart ayında 5,55
milyar dolar açık verirken, nisan ayında bütçe 50,2 milyar TL açık
verdi. ABD tarafında ise New York Fed Başkanı Willliams, Fed’in
gelecek iki toplantıda faizleri yarımşar puan şeklinde artırarak faiz
oranlarının hızla normal seviyelere getirilmesini desteklediğini
bildirdi. Açıklanan veriler ile birlikte mayıs ayından itibaren kurda
görülen yükseliş eğiliminin bu haftada devam ettiğini söyleyebiliriz.
Bugün yurt içinde veri akışı sakin. ABD tarafında ise perakende
satışlar ve sanayi üretim verileri izlenecek olup, Fed Başkanı Powell
ve bazı Fed üyelerinin açıklamaları gün içerisinde takip edilecek. Bu
sabah yükseliş eğilimini sürdüren Dolar/TL, saat 08:45 itibariyle
15,64’lü seviyelerden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15.1031

  15.0354  

 14.9924   

14.9494    

 14.8817   

  14.8140  

   14.7710

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde haftanın ilk işlem günü dış ticaret rakamları takip
edildi. Euro Bölgesi'nde ihracat, martta 2021'in aynı dönemine
kıyasla %14 yükselişle 250,1 milyar euro, ithalat da %35,4 artışla
266,5 milyar euro oldu. Euro Bölgesi'nin ticaret açığı, martta 16,4
milyar euro olarak kayıtlara geçti. Yurt içinde TCMB mart ayına
ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri takip edildi. Açıklanan veri mart
ayında cari açığın 5,55 milyar dolar olduğunu, 12 aylık cari açığın
ise 24,2 milyar dolar olarak kaydedildiğini gösterdi. Ülkede merkezi
yönetim bütçesi Nisan'da 50,2 milyar TL açık verdi. TÜİK verilerine
göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %11,4
seviyesinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde bugün ilk çeyrek büyüme
rakamları ön planda olacak. Euro/TL kuru bu sabah 08:30
saatlerinde 16,34’lü seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   16.1254

  15.9867  

 15.8777   

15.7687    

 15.6300   

  15.4912  

   15.3822
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XAU/USD

Ons altın dün sınırlı da olsa 1800$ seviyesinin altına doğru
gerilemesine karşın yeniden 1800$ üzerinde seyrini sürdürüyor.
Dolar endeksi bu sabah 104,00 puan çevresinde işlem görüyor.
Küresel piyasalarda risk iştahının güçlü olduğu bir güne başlandı.
Çin'de salgın nedeniyle alınan önlemlerin gevşetileceğine dair
açıklamalar gelmesi, piyasaları desteklemiş durumda. Önümüzdeki
dönem için yine de Çin tarafındaki gelişmeleri takip etmekte yarar
var. Bugün ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri
açıklanacak. Fed tarafında gündem yoğun hem Fed Başkanı Powell
hem de birçok Fed üyesinin konuşmaları takip edilecek.
Konuşmalar, altın için izlenmeli. Ons altın için 1838.80– 1852.86 –
1878.86 seviyeleri direnç, 1812.80 – 1798.74 – 1772.74  seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,921.35

  1,906.94  

 1,895.15   

1,883.35    

 1,868.94   

  1,854.53  

   1,842.74

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senedi piyasaları dün karışık bir görünüm sergiledi.
Kamu Hizmetleri, Sağlık ve Gıda sektörlerindeki hisseleri
yükselirken, Yazılım ve Lojistik sektörlerindeki hisseler ise düşüş
yaşadı. Frankfurt borsasının kapanışıyla DAX 0,45% düştü, MDAX
endeksi 0,39% yükseldi ve TecDAX endeksi ise 0,06% düştü.
Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre, ülkede Toptan Eşya
Fiyat Endeksi, nisanda mart ayına kıyasla yüzde 2,1, Nisan 2021'e
göre de yüzde 23,8 arttı. Ifo Enstitüsü'nün yaptırdığı ankete göre ise
Alman firmaları büyük bir sipariş talebi ile karşı karşıya. Ancak
talebin yanı sıra, tedarik zincirindeki sıkıntıların da siparişlerin
birikmesinde etkili olduğu belirtiliyor. DAX Endeksi için 14.141 –
14.238 – 14.416 seviyeleri direnç, 13.963 – 13.866 – 13.688
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,329.33

  14,103.67  

 13,958.33   

13,813.00    

 13,587.33   

  13,361.67  

   13,216.33
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Dow Jones Yakın Vade

Fed yetkililerinin açıklamaları takip edilmeye devam edilirken New
York Fed Başkanı John Williams, gelecek toplantılarda 50 baz
puanlık faiz artırımının mantıklı olduğunu, 2023'te enflasyonun biraz
daha aşağı inmesini beklediğini belirtti. Öte yandan, ABD'de dün
açıklanan verilere göre, New York Fed imalat endeksi, mayısta eksi
11,6 değerine gerileyerek piyasa beklentilerinin aksine sektörde
daralma olduğuna işaret etti. Analistler, Fed Başkanı Jerome
Powell'ın yarın yapacağı açıklamaların piyasaların odağında
olacağını belirtti. 32.433,37 – 32.734,73 – 33.017,87 direnç, 32.150
pivot seviyesinin altına geri çekilmelerde ise 31.848,87 – 31.565,73
– 31.264,37 destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,038.33

  32,745.67  

 32,452.33   

32,159.00    

 31,866.33   

  31,573.67  

   31,280.33

S&P 500 Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları pazartesi kapanışın ardından karıştı.
Endeksler, petrol ve gaz, telekomünikasyon ve sağlık
sektörlerindeki hisselerin artışıyla yükselirken teknoloji ve tüketici
hizmetleri sektörlerindeki hisselerin düşüşüyle düştü. NYSE
borsasının kapanışıyla S&P 500 endeksi 0,39% değer kaybetti.
ABD Merkez Bankasının daha agresif faiz artırımı yapmak zorunda
kalacağına yönelik beklentiler, Çin'de Kovid-19 salgınına karşı
alınan tedbirler ve Avrupa'da Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin
devam eden belirsizlikler piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı
sürdürdü. 4.035,93 – 4.071,47 – 4.099,73 direnç, 4.007 pivot
seviyesinin altına geri çekilmelerde 3.972,13 – 3.943,87 – 3.908,33
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,196.67

  4,147.83  

 4,067.67   

3,987.50    

 3,938.67   

  3,889.83  

   3,809.67
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Brent Petrol

Petrol fiyatları yeni güne yatay başladı. Çin'de son günlerde artan
vakalar nedeniyle önlemler arttırılmıştı, ancak son gelen haberlere
göre sıfır vakaların görülme başlanmasıyla önlemlerin gevşetileceği
duyuruldu. Piyasalarda risk iştahını güçlendirirken, Çin'in petrolde
ithalatçı konumda olması sebebiyle petrol talebini de iyileştiren bir
haber olması, petrol fiyatlarını da destekledi. Petrol fiyatlarının seyri
için Çin'deki gelişmeler bu açıdan önemli. Avrupa Birliği, Rusya'dan
petrol ithalatının yasaklanmasını öngören yeni yaptırım paketinde
uzlaşma sağlayamadığını bildirdi. Kısa vadede petrol fiyatlarında
rahatlama sağladı. Bugün içinde bu konuyla ilgili olası açıklamalar
izlenebilir. Brent petrol için 116.16 – 118.40 – 122.04 seviyeleri
direnç, 112.52 – 110.28 – 106.64 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   117.40

  115.13  

 113.80   

112.48    

 110.21   

  107.94  

   106.61

USD/JPY

Paritede dün dipten alımlarla dikkat çekti. Finansal piyasalardaki
istikrar işaretleri, güvenli liman Japon Yeni'ni baskıladı ve USD/JPY
paritesinin yükselişini destekledi. Yatırımcılar, büyük merkez
bankalarının daha agresif bir hamle yapma beklentileri,
Ukrayna'daki savaş ve Çin'in sıfır Covid-19 politikası arasında
küresel büyümeyi yavaşlamasından endişeli görünüyor. Çin'den
gelen olumlu manşetlerin yanı sıra Nisan ayı ABD Perakende Satış
verisi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasını takip edilecek.
Parite için 129.59 - 130.08 – 130.54 seviyeleri direnç, 128.65 -
128.20 – 127.71 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   131.58

  131.20  

 130.87   

130.54    

 130.15   

  129.77  

   129.44
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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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