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Piyasa Gündemi

Fed Başkanı Powell’ın enflasyon kontrol altına alınana kadar
sıkılaşma adımlarının devam edeceğine dair söylemi ile küresel
çapta sıkılaşma ve büyüme kaynaklı süregelen endişeler risk iştahı
üzerinde baskı oluşturuyor. Çin’in gösterge kredi faizinde yapılan
rekor indirim sonrasında bu sabah risk iştahında bir miktar
toparlanma kaydedilse de küresel çapta ana risk başlıkları ön
planda kalmaya ve fiyatlamaları şekillendirmeye devam edecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – Tüketici Güven Endeksi Önem: Orta
•    17:00 Euro Bölgesi – Tüketici Güven Endeksi Önem: Orta

Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülkenin NATO'ya üyelik
başvurusu ile ilgili, "NATO’ya Finlandiya ve İsveç’in girmesine 'hayır'
diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik, yolumuza bu şekilde
devam edeceğiz." dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati,
Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz ile bir araya
geldi. Bakan Nebati, görüşmeye ilişkin, "Turizm başta olmak üzere
ekonomik iş birliğimize büyük katkı sağlayacak adımlar ile
ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkilerimizi güçlendirecek başlıkları
kapsamlı bir şekilde ele aldık." dedi. Yurt içinde bugün tüketici
güveninin açıklanması bekleniyor.

Euro Bölgesi

AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu ile üye ülkeler arasında ülkelere
doğalgaz depolama sınırı getiren mevzuata ilişkin yapılan
müzakerelerde anlaşma sağlandığını açıkladı. Buna göre, üye
ülkeler yer altı doğalgaz depolarını bu yılın kış dönemine kadar en
az %80 doluluk seviyesine çıkaracak. Söz konusu doluluk oranının
daha sonraki yılların kış dönemi öncesinde ise en az %90
seviyesinde olması gerekecek. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat),
Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi'nin mart ayı mevsimsellikten
arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı. Buna göre, AB'de
inşaat üretimi martta şubat ayına kıyasla %0,2, 2021'in aynı
dönemine göre de %4,1 yükseldi. Euro Bölgesi'nde ise inşaat
üretimi, martta bir önceki aya göre değişmezken, 2021'in mart ayına
göre %3,3 arttı.

ABD

ABD endeksleri resesyon endişeleriyle düşüşüne devam ediyor.
Resesyon ve stagflasyon tartışmaları gündemdeki yerini korurken,
işsizlik maaşı başvurularından da alarm veren sinyaller geldi.
Ülkede haftalık işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 21 bin artışla
218 bine yükseldi. Bu veri Ocak'tan bu yana kaydedilen en yüksek
seviyeye işaret etti. Ekonomistlerin beklentisi haftalık işsizlik maaşı
başvurularının 200 bin olduğu yönündeydi. ABD'de konut fiyatları
ise nisanda rekor seviyeye ulaştı. Ülkede ikinci el konut satışları,
Nisan'da aylık %2,4 azalışla 5,61 milyona gerileyerek düşüşünü
üçüncü aya taşıdı. Veriler ABD’de ekonomik büyümenin
yavaşladığına dair sinyaller verdi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 15.9518 0.44 3.05 19.02
EURTRY 16.8957 0.51 4.82 11.85
EURUSD 1.0585 -0.01 1.65 -6.96
GBPUSD 1.2484 0.11 1.79 -7.75
USDJPY 127.89 0.08 -1.03 11.11

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 16.3575 -8.50 61.23 206.75
Dolar Endeksi 102.8270 -4.10 -163.80 715.70
REK 57.0500 - - 933.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,926.75 0.74 -2.31 -17.48
DAX Yakın Vade 13,977.00 1.00 -0.26 -11.85
Dow Jones Yakın
Vade 31,379.00 0.57 -2.31 -13.38

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,845.51 0.21 1.86 0.87
Gram Altın 946.55 0.65 4.97 21.20
WTI 108.68 -0.24 0.28 43.89
BRENT 109.61 -0.11 -0.40 40.94
Bakır 4.26 -0.32 3.00 -3.96

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 26.6600 24.00 -5.00 396.00
Türkiye 10 Yıllık 23.9400 2.00 -90.00 -38.00
ABD 10 Yıllık 2.8560 1.00 -6.30 134.20
ABD 2 Yıllık 2.6330 5.00 5.10 190.30
Almanya 10 Yıllık 0.9500 0.10 0.40 112.70
Almanya 2 Yıllık 0.3650 0.30 25.70 99.30

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.8463 0.06 -1.96 -0.67
USDIDR 14,637.45 -0.01 -0.19 2.78
USDTRY 15.9518 0.44 3.05 19.02
USDRUB 61.9250 -0.32 -5.46 -17.31
USDBRL 4.9314 0.01 -2.56 -11.49
USDCNY 6.6942 -0.28 -1.40 5.32
USDMXN 19.9291 -0.03 -0.84 -2.89
USDCZK 23.3131 -0.04 -1.97 6.54
USDHUF 362.6790 -0.24 -2.13 11.69
USDPLN 4.3830 -0.15 -2.53 8.64
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde inşaat üretimi, martta aylık bazda değişim
göstermezken, yıllık bazda %3,3 artış kaydetti. ECB yetkililerinin
açıklamalarında 50 baz puanlık faiz artışının gündemde olabileceği
yönündeki açıklamaları euronun değer kazanmasında etkisini
gösteriyor. ABD’de dün haftalık işsizlik maaşı başvuruları 218 bin
seviyesine yükselerek ocak ayından bu yana en yüksek seviye
kaydedildi.  Ülkede mevcut konut satışları, nisan ayında aylık bazda
%2,4 azalışla 5,61 milyona gerileyerek düşüşünü üçüncü aya
taşıdı. EURUSD paritesi için, 1.0640 – 1.0697 – 1.0787 seviyeleri
direnç, 1.0550 – 1.0493 – 1.04.3 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0703

  1.0648  

 1.0605   

1.0562    

 1.0507   

  1.0452  

   1.0408

GBP/USD

İngiltere hisse senedi piyasaları dün finans Hizmetleri, gıda ve
sağlık sektörlerindeki hisselerin öncülüğünde düştü. İngiltere
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yaptırımlar
kapsamında, üç hava yolu şirketi Aeroflot, Ural Airlines ve Rossiya
Airlines'ın, 50 milyon sterlin değerindeki kullanılmayan iniş
alanlarını İngiltere'deki hiçbir havalimanında satamayacağı bildirildi.
ABD'de geçen hafta işsizlik maaşı başvuruları 218 bine yükseldi.
Böylelikle haftalık işsizlik maaşı başvurularında ocak ayından bu
yana en yüksek seviye kaydedildi. GBPUSD paritesi için, 1.2551 –
1.2632 – 1.2741 seviyeleri direnç, 1.2443 – 1.2362 – 1.2253
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2549

  1.2478  

 1.2403   

1.2329    

 1.2258   

  1.2187  

   1.2112
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USD/TRY

Dün dolar endeksinde düşüş eğilimleri görülürken, gelişmekte olan
ülke para birimlerinin de dolar karşısında ağırlıkla değer kazandığını
gördük. ABD’de ikinci el konut satışları nisan ayında %2,4 oranında
azalarak 5,61 milyon seviyesine gerilerken, ikinci el konut fiyatları
ise nisan ayında yıllık %14,8 düzeyinde artarak rekor seviyeye
yükseldi. Diğer taraftan geçen hafta işsizlik maaşı başvuruları
beklentilerin üzerinde 218 bin artış kaydetti. ABD’de işsizlik maaşı
başvuruları verisi ile birlikte dün kurda sınırlı da olsa düşüş
eğilimlerinin yaşandığını görülse de bu sabah düşüşlerin yerini
tekrardan yükseliş eğiliminin aldığını söyleyebiliriz. Dolar/TL, bu
saat 08:40 itibariyle 15,95’li seviyelerden işlem görüyor. Dolar
endeksi ise 102,87 seviyesinde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15.3683

  15.2517  

 15.1720   

15.0924    

 14.9757   

  14.8591  

   14.7794

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde inşaat üretimi, martta bir önceki aya göre değişim
göstermezken, 2021'in mart ayına göre %3,3 artış kaydetti. Avrupa
Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarında 50 baz puanlık faiz
artışının gündemde olabileceği yönündeki açıklamaları euronun
değer kazanmasında etkisini gösteriyor. Yurt içinde dün piyasalar
tatil bulunurken, gündeme dair gelişmeler takip edildi. Hazine ve
Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Küba Başbakan Yardımcısı
Ricardo Cabrisas Ruiz ile bir araya geldi. Bakan Nebati, görüşmeye
ilişkin, iki ülke arası ticari ilişkileri güçlendirecek başlıkları kapsamlı
bir şekilde ele alındığını belirtti. Yurt içinde ve Euro Bölgesi’nde
bugün tüketici güveninin açıklanması bekleniyor. Euro/TL kuru bu
sabah 08:30 saatlerinde 16,87’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   16.3479

  16.1719  

 16.0563   

15.9406    

 15.7646   

  15.5887  

   15.4730
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XAU/USD

Ons altın fiyatlarında bu sabah hafif alıcılı seyirler izleniyor. Çin'in
ekonomiyi desteklemek adına kredi faiz oranlarında yaptığı indirim,
piyasalarda risk iştahını artırmış durumda. Ekonomik kaygıları bir
ölçüde azalttığına dair yorumlar yapılıyor. Bu sabah piyasalarda risk
iştahı güçlü görülüyor. Dolar endeksi bu haftanın genelini 103-104
puan üzerinde seyrederken, bu sabah 103,00 puan altında işlem
görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizinin de %2,90 seviyesinin altında
olduğu görülmekte. Bu tablo karşısında, ons altında da hafif alıcılı
seyirler izleniyor. Bugün için ABD'de veri takvimi sakin, veri bazlı
hareket görülmeyebilir. Altın için, 1857 – 1872 – 1895 seviyeleri
direnç, 1834 – 1818 – 1795 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,909.51

  1,897.64  

 1,875.72   

1,853.80    

 1,841.93   

  1,830.07  

   1,808.15

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senedi piyasaları dün karışık bir görünüm sergiledi.
Endekste, Perakende, gıda ve yazılım sektörleri atış yaşarken,
Lojistik, İnşaat ve Sigorta sektörlerindeki hisselerde ise düşüş
gözlemlendi. Frankfurt borsasının kapanışıyla DAX 0,90% ve
MDAX endeksi 0,23% düşerken, TecDAX endeksi 0,14% yükseldi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB)
kısa yoldan üye olmasının mümkün olmadığını belirterek Kiev'e
kapılarını kapattı. Scholz'un açıklamalarına tepki gösteren Ukrayna
Avrupa'nın kendilerine 'ikinci sınıf muamele' yaptığını ileri sürdü.
DAX Endeksi için 14.021 – 14.146 – 14.321 seviyeleri direnç,
13.846 – 13.721 – 13.545 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

ABD borsası, yükselen enflasyonla mücadele için ABD Merkez
Bankasının daha agresif faiz artırımı yapmak zorunda kalacağı ve
ekonomiyi resesyona sürükleyeceğine dair endişelerle günü
düşüşle tamamladı.  ABD'deki enflasyon ve resesyon endişeleri
varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, endeksler
kapanışta negatif seyrini korudu. Ülkede bu hafta büyük perakende
zincirlerinin bilançoları artan maliyetler nedeniyle beklenenden kötü
gelerek enflasyon endişelerini körüklerken, yüksek enflasyonist
ortamda Fed'in agresif faiz artırımına gitmesinin ekonomiyi
resesyona sürükleyeceğine yönelik kaygılar piyasalardaki satış
baskısını artırdı. 31.496 – 31.791 – 32.062 direnç, 31.225 pivot
seviyesinin altına geri çekilmelerde ise 30.929– 30.659– 30.363
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   32,068.00

  31,796.00  

 31,499.00   

31,202.00    

 30,930.00   

  30,658.00  

   30,361.00

S&P 500 Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları perşembe kapanışın ardından Tüketici
Malları, Teknoloji ve Finans sektörlerindeki hisselerin düşüşüyle
düştü. NYSE borsasının kapanışıyla S&P 500 endeksi 0,58% değer
kaybetti. Uzun vadede, şirket kazançları ve Çin'in pandemi kaynaklı
karantinalarının ciddiyeti, Ukrayna'daki çatışma ve ABD Merkez
Bankası'nın şahin duruşu gibi faktörler nedeniyle piyasalardaki
güvensizlik devam ediyor. 24 Mart 2021 ana dip noktası olan
3844.50'ye doğru bir hareket, düşüş trendini yeniden teyit edecektir.
Yukarı yönde, ana eğilimin 4030,00 üzerinde kalıcılık sağlaması
halinde yatay pozitif eğilim yeniden korunabilir. 3.942 – 3.986 –
4.030 direnç, 3.899 pivot seviyesinin altına geri çekilmelerde 3.855
– 3.812 – 3.768 destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,169.67

  4,117.58  

 4,057.17   

3,996.75    

 3,944.67   

  3,892.58  

   3,832.17
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Brent Petrol

Petrol fiyatlarında oynaklık sürüyor. Çin'deki gelişmeler, AB'nin
Rusya'ya yönelik petrol konusunda nasıl bir tavır alacağı belirsizliği
ve piyasalardaki risk iştahı, petrol fiyatlarının seyrini etkilemeye
devam ediyor. Çin Merkez Bankası, kredi faiz oranlarında yapmış
olduğu indirim sonrasında piyasalardaki ekonomik kaygıları bir
ölçüde azalttığı görülüyor. Çin'in Shanghai kentinde salgın kaynaklı
bazı önlemlerin hafifletilmeye başlaması, piyasalarda olumlu
yorumlanıyor. AB'de Rus petrol ve gazına bağımlılığını sona
erdirmek için enerji alanında 300 milyar avroluk yatırım
yapılmasının planlandığını bildirdi. Bu tablo karşısında, petrol
fiyatları yeni günde yatay seyrediyor. Brent için, 113.96 – 116.42 –
120.55 seviyeleri direnç, 109.37 – 103.24 – 100.78 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   118.01

  115.29  

 109.92   

104.54    

 101.82   

  99.09  

   93.72

USD/JPY

Piyasalar, merkez bankalarının enflasyonu sınırlamak için daha
agresif faiz artırımlarını konuşuyor. Yatırımcılar bu ortamda küresel
büyümenin yavaşlayacağından endişeli. Çin’deki Covid
karantinaları ve devam eden Rusya-Ukrayna savaşı da endişeleri
artırıyor. Risk duyarlılığı, güvenli liman olan Japon yenine talep
sağladı. Fed-BoJ para politikası farklılığı pariteyi olumsuz etkiliyor.
Zayıflayan dolar endeksi paritenin düşüşünde etkili oluyor.
Yatırımcılar dolar endeksinin de seyri için ABD tahvil getirilerini takip
etmeli. Parite için 128.83 - 129.84 – 130.75 seviyeleri direnç,
126.91 - 126.01 – 125.00 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   132.28

  131.82  

 131.06   

130.30    

 129.83   

  129.37  

   128.61
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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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