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Piyasa Gündemi

Dün akşam saatlerinde yayınlanan FOMC tutanaklarında
önümüzdeki birkaç toplantıda daha 50 baz puanlık faiz artışının
uygun olacağı mesajı öne çıktı. Küresel çapta ana risk başlıkları
korunmaya devam ederken, risk iştahında dalgalı bir seyir
kaydediliyor. Yurt içinde kur ve CDS’lerde son dönemde yaşanan
yükselişler dikkat çekerken, bugün TCMB’nin faiz kararı takip
edilecek. Piyasadaki beklentiler TCMB’nin faiz oranlarında değişime
gitmeyeceği yönünde şekilleniyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    14:00 Türkiye – TCMB Faiz Kararı Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – GSYH 2022/03 Önem: Yüksek

Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya
Heyeti ile yapılan görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada,
"Türkiye'nin güvenlik kaygıları somut adımlarla belli bir takvimde
karşılanmazsa sürecin ilerleyemeyeceğini çok net ifade ettik." dedi.
Yurt içinde bugünün majör başlığı Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası’nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ve faiz kararı
olacak. Enflasyon görünümde süregelen bozulma ve küresel
çaptaki gelişmelerin enflasyon üzerinde yukarı yönlü riskleri canlı
tuttuğu ortamda piyasadaki genel beklentiler TCMB’nin bugün
herhangi bir değişime gitmeyeceği yönünde şekilleniyor.

ABD

Dün açıklanan verilere göre ABD'de dayanıklı mal siparişleri
Nisan'da %0,4 artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Mart ayı için
daha önce %1,1 olarak açıklanan artış %0,6'ya revize edildi. Bunun
yanı sıra dün Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 03-04
Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin
tutanaklarını yayımladı. Tutanaklarda yer alan ifadelerde, Fed
üyelerinin çoğunluğunun, bu ayki toplantıda merkez bankasının
önümüzdeki birkaç toplantıda yarım puanlık faiz artışının gerekliliği
konusunda hemfikir olduğu belirtildi. Fed Başkan Yardımcısı
Brainard ise çarşamba günü yaptığı konuşmasında, yüksek
enflasyonun ivedilikle çözülmesi gereken bir sorun olduğunun altını
çizdi. Brainard, Fed’in yüksek enflasyonu düşürmek amacıyla
finansal koşulları sıkılaştıracak sağlam adımlar attığını belirtti.
Bugün ABD’de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verisi ön plana çıkıyor.

Euro Bölgesi

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın faiz
artırımlarına kademeli bir şekilde Temmuz ayında başlayıp Eylül
ayında negatif faiz dönemini sonlandıracağını açıklamasının
ardından Euro baskılandı. Risk iştahında artış gözlenirken Avrupa
hisse senedi piyasaları günü artışla tamamladı. Davos Zirvesi’nde
konuşan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, Avrupa’nın
daha etkili olabilmesi için gücünün farkına varıp iş birliği içerisinde
çalışması gerektiğini söyledi. Bugün Euro Bölgesinde veri gündemi
sakin. Haftanın geri kalanında Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin
açıklamaları takip edilecek.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 16.4430 0.52 3.53 22.68
EURTRY 17.5480 0.40 4.39 16.17
EURUSD 1.0672 -0.07 0.81 -6.19
GBPUSD 1.2562 -0.10 0.73 -7.17
USDJPY 127.29 0.02 -0.39 10.60

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 16.8900 25.50 44.75 260.00
Dolar Endeksi 102.1800 11.10 -68.80 651.00
REK 57.0500 - - 933.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,963.25 -0.34 1.68 -16.71
DAX Yakın Vade 13,976.00 -0.36 1.00 -11.86
Dow Jones Yakın
Vade 32,009.00 -0.21 2.59 -11.64

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,845.20 -0.44 0.19 0.85
Gram Altın 975.61 0.09 3.74 24.92
WTI 109.81 -0.16 0.81 45.40
BRENT 111.30 -0.24 1.43 43.12
Bakır 4.22 -1.38 -1.08 -4.70

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 27.3600 86.00 94.00 466.00
Türkiye 10 Yıllık 23.1300 -39.00 -81.00 -119.00
ABD 10 Yıllık 2.7410 -1.10 -10.50 122.70
ABD 2 Yıllık 2.4840 -0.80 -9.90 175.40
Almanya 10 Yıllık 0.9540 0.10 0.50 113.10
Almanya 2 Yıllık 0.3400 0.40 -2.20 96.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.7497 0.13 -0.55 -1.27
USDIDR 14,623.10 0.05 -0.11 2.68
USDTRY 16.4430 0.52 3.53 22.68
USDRUB 59.5250 -1.37 -4.19 -20.51
USDBRL 4.8244 -0.05 -2.16 -13.41
USDCNY 6.7370 0.66 0.35 6.00
USDMXN 19.8272 -0.04 -0.54 -3.39
USDCZK 23.1194 0.30 -0.87 5.66
USDHUF 367.2420 -0.14 1.02 13.10
USDPLN 4.3157 0.20 -1.69 6.97
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Euro/Dolar

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya ekonomisi, salgınının
devam etmesi ve Rusya-Ukrayna savaşının şubat ayının sonundan
itibaren artan bir etkiye sahip olmasına rağmen yılın birinci
çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,2 büyüme kaydetti. ECB
Baş Ekonomisti Philip Lane Euro Bölgesi enflasyonunun orta
vadede ECB'nin %2 hedefine doğru ilerlediğini, para politikası
adımlarının 3. çeyrek sonrasında ekonomiye bağlı olarak
belirleneceğini belirtti. ABD'de dayanıklı mal siparişleri nisan ayında
%0,4 artarak beklentilerin hafif altında gerçekleşti. Dün yayınlanan
Fed tutanaklarında üyelerin önümüzdeki birkaç toplantıda 50 baz
puanlık artışın uygun olacağına karar verdiği vurgulandı. Paritede
toparlanmalarda 1.0731 – 1.0783 – 1.0827 seviyeleri direnç, 1.0635
– 1.0590 – 1.0538 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0509

  1.0465  

 1.0439   

1.0413    

 1.0368   

  1.0324  

   1.0298

GBP/USD

Dün İngiltere’de veri gündemi sakindi. ABD tarafında ise Fed
toplantı tutanakları piyasaların odağındaydı. Tutanaklarda yer alan
ifadelerde, Fed üyelerinin çoğunluğunun, bu ayki toplantıda merkez
bankasının önümüzdeki birkaç toplantıda yarım puanlık faiz artışın
gerekliliği konusunda hemfikir olduğu belirtildi. Tutanakların
ardından dolar endeksi toparlandı ve GBPUSD paritesi baskılandı.
Bugün ABD büyüme verisi takip edilecek. GBPUSD için 1.2621 –
1.2660 – 1.2731 seviyeleri direnç, 1.2512 – 1.2441 – 1.2402
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2410

  1.2338  

 1.2301   

1.2264    

 1.2192   

  1.2120  

   1.2083
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USD/TRY

ABD’de PMI ve yeni konut satışlarındaki gerilemelerden sonra
dayanıklı mal siparişleri de nisan ayında %0,4 artış ile beklentilerin
altında kaldı. Diğer taraftan Fed son toplantısına ait yayımladığı
tutanaklarda, birçok Fed yetkilisinin haziran ve temmuz
toplantısında 50’şer baz puanlık faiz artırımlarını desteklerken, tüm
Fed yetkilileri fiyat istikrarını sağlamayı ve bilanço daraltmayı
destekledikleri belirtildi. Fed yetkilileri para politikasını doğal faiz
seviyesine hızla taşımayı uygun gördü. Bugün ABD’de büyüme ve
haftalık işsizlik maaşı ön planda. Yurt içinde ise TCMB faiz kararını
açıklayacak olup politika faizinin %14 düzeyinde sabit kalacağını
öngörüyoruz. Mayıs ayı başından itibaren yükseliş eğilimini devam
ettiren Dolar/TL, bu sabah saat 08:50 itibariyle 16,42’li seviyelerden
işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15.6429

  15.5681  

 15.5238   

15.4794    

 15.4046   

  15.3298  

   15.2854

EUR/TRY

Almanya ekonomisi, salgınının devam etmesi ve Rusya-Ukrayna
savaşının şubat ayının sonundan itibaren artan bir etkiye sahip
olmasına rağmen yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre
%0,2 büyüme kaydetti. ECB Baş Ekonomisti Philip Lane Euro
Bölgesi enflasyonunun orta vadede ECB'nin %2 hedefine doğru
ilerlediğini, para politikası adımlarının 3. çeyrek sonrasında
ekonomiye bağlı olarak belirleneceğini belirtti. Yurt içinde açıklanan
önemli veri akışı bulunmazken, gündeme dair gelişmeler takip
edildi. Yurt içinde bugünün majör başlığı Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantısı ve faiz kararı
olacak. Metinde verilecek mesajlar fiyatlamalar üzerinde etkili
olacağından takip edilecek. Euro/TL kuru bu sabah 08:30
saatlerinde 17,52’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   16.3707

  16.2578  

 16.1885   

16.1193    

 16.0063   

  15.8934  

   15.8241
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XAU/USD

Ons altın bu sabah spot piyasada 1843-1854$ aralığında yatay
seyrediyor. Dolar endeksi 102,00-103,00 puan arasında ve ABD 10
yıllık tahvil faizi de %3,00 seviyesinin altında işlem görüyor. Ons
altın için bugün ABD'den açıklanacak veriler takip edilebilir. Haftalık
olarak açıklanan işsizlik maaşı başvuruları ve GSYIH 1.çeyrek
büyüme verisi açıklanacak. Büyüme verisi 1.çeyrek ikinci okuma, ilk
okumada daralma görülmüştü. Bugün açıklanacak veri, ekonomide
durgunluk ihtimallerini kuvvetlendirirse, piyasada oynaklığa yol
açabilir. Fed üyelerinin de konuşmaları devam ediyor. Bugün içinde
Fed üyelerinden gelecek açıklamalar, ons altın için takip edilebilir.
Ons altın için 1866.78 $ – 1880.42 $ – 1892.83 $ seviyeleri direnç,
1854 $ pivot seviyesinin altına geri çekilmelerde 1840.73 $ –
1828.32 $ – 1814.68 $ seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,857.05

  1,842.96  

 1,827.41   

1,811.85    

 1,797.76   

  1,783.67  

   1,768.11

DAX Yakın Vade

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın kademeli faiz artışları
yapılacağı yönündeki açıklamasının ardından risk iştahı yükseldi ve
hisse senedi piyasaları toparlandı. DAX endeksi son işlem gününde
%0,63 değer kazandı. Almanya’da dün büyüme verisi takip edildi.
Buna göre Alman ekonomisi ilk çeyrekte beklentilere paralel %0,2
büyüdü. Geçen çeyrekte ülke ekonomisi %0,3 daralmıştı. Dün
Davos’ta konuşan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde,
Avrupa’nın daha etkili olabilmesi için gücünün farkına varıp iş birliği
içerisinde çalışması gerektiğini söyledi. Endeks için 14.101 –
14.198 – 14.300 seviyeleri direnç, 13.901 – 13.798 – 13.701
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,365.67

  14,230.33  

 14,128.67   

14,027.00    

 13,891.67   

  13,756.33  

   13,654.67
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Dow Jones Yakın Vade

ABD endeksleri pozitif piyasa açılışı sonrası yatay görünüm ve
düşük hacimlerle FOMC toplantısı öncesi karışık bir görünüm
sergiledi. FED toplantı tutanaklarının beklentilere paralel
açıklanması ve sonraki toplantılarda 50 baz puanlık artış
konusunda uzlaşma mesajlarının verilmesi risk iştahında bir
değişim yaratmadı. Pozitif ivme ile kapanan endekste bu sabah
itibari ile yatay negatif bir görünüm inceleniyor. 31.803 seviyesinde
55 ve 10 günlük hareketli ortalamanın üssel kesişimi
incelenmektedir. Bu seviye üzerindeki kalıcı kapanışlar yükselişi
destekleyebilir. Tüketim %2,8, enerji %2,1, teknoloji %1.2
yükselişlerle günün en çok primlenen sektörleri oldu. 32.285 –
32.513 – 32.814 direnç,  31.756– 31.455– 31.228 destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   32,831.67

  32,523.33  

 32,299.67   

32,076.00    

 31,767.67   

  31,459.33  

   31,235.67

S&P 500 Yakın Vade

New York borsası, ABD Merkez Bankasının faiz artırımında agresif
olunacağının sinyalini vermesinin ardından günü yükselişle
tamamladı. S&P 500 endeksi %0,95 artarak 3.978 puana yükseldi.
Endeksler, Fed'in son toplantısına ait tutanakların yayımlanmasının
ardından kapanışta pozitif bir seyir izledi.  Fed'in faiz artırımında
agresif olacağını gösteren tutanaklarda, Fed yetkililerinin çoğunun
gelecek birkaç toplantıda faiz oranında 50 baz puanlık artışların
uygun olacağına karar verdiği aktarıldı. Tutanaklarda, yetkililerin
ABD ekonomisinin çok güçlü olduğu konusunda ise hemfikir olduğu
vurgulandı. 4.006 – 4.043 – 4.089 direnç, 3.922 – 3.876 – 3.838
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,103.00

  4,073.25  

 4,039.00   

4,004.75    

 3,975.00   

  3,945.25  

   3,911.00
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Brent Petrol

Petrol fiyatlarında yatay seyirler izleniyor. Bu hafta Davos
Zirvesinde liderler ve merkez bankası başkanlarının konuşmaları
izlenirken, Zirvede konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, petrol
fiyatları için ellerinden geleni yaptığını belirtmişti. Piyasada oluşan
arz sıkıntısını, Körfez ülkelerinin ek üretim yaparak kapaması
gerektiğini düşünen ABD'nin aksine Körfez ülkeleri mevcut
duruşlarını korumaya devam ediyorlar. Dolayısıyla piyasada arz
sıkıntısı devam ettiği için fiyatlarında yükselmesine neden oluyor.
Çin'de salgınla ilgili gelişmeler izleniyor. Dün açıklanan DOE
haftalık petrol stoklarında azalma kaydedildi. Bu tablo karşısında
petrol yatay seyrediyor. Brent petrol için 115.44 $ – 116.50 $–
117.72 $ seviyeleri direnç, 113.16 $ – 111.94 $ – 110.88 $ seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   114.79

  113.64  

 112.61   

111.57    

 110.43   

  109.28  

   108.25

USD/JPY

Dün Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakhrishnan ve Malezya
Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile Tokyo'yu ziyaret etti.
Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ile bir araya gelen
mevkidaşları Serbest ve Açık Hint-Pasifik vizyonu kapsamlı ikili iş
birliklerinin artırılmasında anlaştı. Ayrıca dün Japon hükümetinin
uzun vadeli politika taslağına göre BoJ'dan %2 enflasyon hedefini
sürdürülebilir şekilde yakalaması istenecek. Hükümet BoJ'un %2
enflasyon hedefini başarmasının mümkün olabileceğini ifade etti.
Parite için 127.637 – 127.985 – 128.478 seviyeleri direnç, 127.144
– 126.796 – 126.303 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   130.86

  130.16  

 129.69   

129.22    

 128.52   

  127.81  

   127.35
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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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