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Piyasa Gündemi

Fed Başkanı Powell önceki günkü konuşmasında son dönemde
açıklanan ekonomik verilerin güçlü gelmesine bağlı olarak faizlerin
daha yüksek seviyelere çıkabileceğini ve gerekirse faiz artırım
hızının artabileceğini ifade ederken, bu açıklamalar küresel risk
iştahı üzerinde baskı oluşturdu. Powell dün Temsilciler Meclisi
Finansal Hizmetler Komitesi'nde gerçekleştirdiği sunumda Fed’in
faiz artış hızına ilişkin henüz bir karar vermediğini ve bu kararın
verilere göre alınacağını belirtti. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    16:30 ABD – Haftalık İşsizlik Başvuruları Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bankalardan döviz dönüşümlü
KKM’de müşterilere sunulan primin faize eklenmesini istedi.
Böylelikle TCMB’nin ödeyeceği potansiyel kur farkı düşmüş olacak.
Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet
koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü
İhracat İklimi Endeksi Şubat'ta 51,7’ye yükselerek eşik değer
50,0’ın üzerine çıktı ve ihracat talep koşullarında Haziran 2022’den
bu yana aylık bazda ilk iyileşmeye işaret etti. Hazine ve Maliye
Bakanlığı, 2023 yılı dış finansman programı çerçevesinde doları
cinsinden 2029 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere
Deutsche Bank, HSBC ve J.P. Morgan’a yetki verdi. Kamuya olan
borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifine,
Kahramanmaraş merkezli depremlerin oluşturduğu etkilerin
giderilmesine yönelik maddeler eklendi. Buna göre, depremin
yarattığı yıkımı onarmak amacıyla kurumlar vergisi mükelleflerine
verilen vergi teşviklerine bir kereye mahsus %10 kesinti yapılacak.
Yurt içinde açıklanacak önemli veri akışı bulunmazken, gündeme
dair gelişmeler izleniyor.

Euro Bölgesi

Avrupa'da ekonomik aktivite güçlü sinyaller vermeye devam
ederken, dün açıklanan verilere göre Almanya'da sanayi üretimi
aylık bazda yüzde 3,5 artarak beklentileri geride bıraktı. Avro
Bölgesi geçen yılın son çeyreğinde yıllık yüzde 1,8 büyürken,
çeyreklik bazda değişim göstermedi. Analistler, bölgedeki enflasyon
baskısının gündemde kalmaya devam ederek Avrupa Merkez
Bankası'nın politika alanını daralttığını kaydetti.

ABD

Enflasyon riski varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken,
özellikle ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına yönelik
sinyaller gelmeye devam ediyor. FED Başkanı Jerome Powell, 21-
22 Mart'ta gerçekleşecek toplantıyla ilgili herhangi bir karar
almadıklarını, açıklanacak verilerin analiz edileceğini söyledi. Mart
ayı toplantısına ilişkin yaklaşımlarının sorulması üzerine ise Powell,
açık iş sayısı, cuma günü açıklanacak istihdam raporu ve gelecek
hafta açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi ile Üretici Fiyat Endeksi
verilerinin önemli olduğu yanıtını verdi. FED'in dün yayımlanan "Bej
Kitap" raporunda ise genel ekonomik faaliyetin 2023'ün başlarında
"biraz" arttığı bildirildi. Birçok bölgede fiyat artışlarının
yavaşlamasına rağmen enflasyonist baskıların yaygın olmaya
devam ettiğine işaret edilen raporda, fiyat artışlarının yıl boyunca
ılımlı hale gelmeye devam etmesinin beklendiği
kaydedildi. Analistler, piyasalarda yarın açıklanacak tarım dışı
istihdam verisinin beklendiğini kaydederek, varlık fiyatlarında
oynaklığın devam edeceğini ifade etti.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.9582 0.07 0.34 1.33
EURTRY 20.0134 0.15 -0.08 -0.07
EURUSD 1.0557 0.09 -0.41 -1.34
GBPUSD 1.1857 0.07 -0.79 -1.92
USDJPY 136.66 -0.43 -0.02 4.34

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 19.6963 -3.00 0.25 21.00
Dolar Endeksi 105.5380 -12.00 51.10 201.60
REK 56.9900 - - 223.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,988.75 -0.16 0.10 3.31
DAX Yakın Vade 15,617.00 -0.29 1.86 11.65
Dow Jones Yakın
Vade 32,784.00 -0.09 -0.71 -1.51

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,814.94 0.08 -1.16 -0.47
Gram Altın 1,106.29 0.13 -0.83 0.86
WTI 76.70 0.13 -1.72 -4.76
BRENT 82.38 0.09 -2.36 -2.30
Bakır 4.01 -0.48 -0.30 5.46

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 10.5000 0.00 1.00 53.00
Türkiye 10 Yıllık 11.8400 -1.00 111.00 201.00
ABD 10 Yıllık 3.9940 1.00 -8.00 11.40
ABD 2 Yıllık 5.0580 -0.40 15.40 63.40
Almanya 10 Yıllık 2.6650 1.80 -8.30 9.30
Almanya 2 Yıllık 3.3550 1.90 14.80 62.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 18.5953 -0.06 2.16 9.33
USDIDR 15,433.55 -0.05 0.73 -0.59
USDTRY 18.9582 0.07 0.34 1.33
USDRUB 76.0100 -0.05 0.68 3.41
USDBRL 5.1461 0.23 -1.24 -2.67
USDCNY 6.9711 0.28 0.81 1.06
USDMXN 17.9454 -0.22 -1.01 -7.92
USDCZK 22.3662 -0.02 1.09 -0.95
USDHUF 358.1600 -0.18 0.91 -3.99
USDPLN 4.4363 -0.08 0.11 1.28
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi büyüme verisi aşağı yönlü revize edilerek çeyreklik
bazda %0,0 ile büyüme kaydetmezken, yıllık bazda %1,8 büyüdü.
Diğer yandan Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden farklı görüşler
gelmeye devam ediyor. ABD'de ADP özel sektör istihdamı 242 binle
tahminlerin üzerinde arttı. Veri, Fed’in enflasyonu düşürmek için
agresif sıkılaşma politikasına rağmen istihdam piyasasının sıkı
kaldığını gösterdi. Ancak açık iş sayısı ocak ayında beklentilerin
üzerinde gerçekleşti. Fed Başkanı J. Powell, ABD Temsilciler
Meclisi Komitesi’nde ki konuşmasında, Fed’in faiz artış hızına ilişkin
henüz bir karar vermediğini belirterek söylemini yumuşattı. 1,05’li
seviyelerde fiyatlamanın yaşandığı paritede 1,0569 - 1,0590 -
1,0619 direnç, 1,0519 - 1,0497 - 1,0470 izlenen destek seviyelerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0692

  1.0669  

 1.0622   

1.0576    

 1.0553   

  1.0530  

   1.0484

GBP/USD

Merkezi Londra’da bulunan düşünce kuruluşu Resolution
Foundation’da konuşan İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para
Politikası Kurulu (PPK) Üyesi Swati Dhingra, ülkede son aylarda
artış eğilimde olan para politikası faizinin artık sabit tutulması
gerektiğini belirterek, olası bir faiz artışının ülke ekonomisine zarar
verebileceğini söyledi. Enflasyondaki artışın çalışanların gelirlerine
yansıtıldığına ilişkin çok az işaretin görüldüğünü belirten Dhingra,
"Enflasyon hedefinin üzerinde seyredilen bir buçuk yılın ardından,
finansman maliyetlerini artırarak bir (faiz) artışı ticarette benzeri
görülmemiş bir şok yaratabilir” dedi. GBP/USD paritesi bu sabah
itibariyle 1,1852 seviyesinde fiyatlanıyor. Paritede 1,1865 – 1,1890
– 1,1922 dirençler, 1,1809 – 1,1777 – 1,1753 desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2221

  1.2182  

 1.2105   

1.2028    

 1.1989   

  1.1950  

   1.1873
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USD/TRY

Yurt içerisinde İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi
şubatta 51,7 ile 50 eşik değerin üzerinde açıklandı. ABD ve önemli
Avrupa ekonomilerindeki toparlanma endeksin artmasında etkili
oldu. ABD tarafına baktığımızda ADP özel sektör istihdamı 242
binlik artış ile beklentileri aşarken, JOLTS açık iş sayısı ocakta
10,82 milyon ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Fed Başkanı
Powell, faiz artırımlarının hızı konusunda karara varılmadığı,
verilerin faiz artırımlarının seviyesi konusunda etkili olacağını
bildirdi. Açıklamaların fiyatlamalar üzerinde etkisinin olmadı. Bugün
ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Dolar/TL,
bu sabah saat 08:40 itibariyle 18,95’li seviyelerde yatay seyirler
izliyor. Dolar endeksi ise 105,55 civarında bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   19.0231

  18.9767  

 18.9310   

18.8853    

 18.8389   

  18.7924  

   18.7468

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde 2022 yılı son çeyrek büyüme oranlarına ilişkin
veriler takip edildi. Euro Bölgesi büyüme verisi aşağı yönlü revize
edildi. Buna göre bölge ekonomisi 2022’nin son çeyreğinde
büyümedi, önceki tahmin %0,1 büyümeydi. Euro Bölgesi'nde
GSYH, 2022'nin son çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde
1,8 arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bankalardan döviz
dönüşümlü KKM’de müşterilere sunulan primin faize eklenmesini
istedi. Böylelikle TCMB’nin ödeyeceği potansiyel kur farkı düşmüş
olacak. Diğer yandan kurumlar vergisi indirim ve istisnalarına
%10’luk deprem düzenlemesi geldi. Avrupa'da ve yurt içinde bugün
gündeme dair gelişmeler izlenebilir. Euro/TL kuru bu sabah 08:30
saatlerinde 20,00’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   20.1888

  20.1453  

 20.0621   

19.9790    

 19.9355   

  19.8920  

   19.8088
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XAU/USD

Ons altında zayıf seyirler sürüyor. Bu hafta Fed Başkanı Powell'ın
şahin açıklamaları, doların yükselmesini sağlarken, emtialarda da
aşağı yönlü bir seyre yol açtı. Fed'in enflasyonu düşürmek için bir
süre daha faiz artışlarına devam edeceğini belirtmesi, piyasaları
tedirgin ediyor. Risk iştahının zayıf seyretmesine neden oluyor.
Önümüzdeki hafta, Fed üyelerinin konuşmaları olmaz çünkü 21-22
Mart tarihlerine doğru zaman daralıyor. Fed toplantısı öncesi
Powell'ın bu haftaki son konuşmaları olabilir. Gerekli sinyalleri
verdiği için mart toplantısına dair 50 baz puanlık ihtimaller
güçlenmeye başladı. Toplantıya kadar bu beklentiler, fiyatlarda
hissedilebilir. Ons altın için 1822 - 1830 - 1837 direnç noktaları,
1807 - 1800 - 1792 destek noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,836.07

  1,828.12  

 1,822.70   

1,817.29    

 1,809.33   

  1,801.38  

   1,795.96

DAX Yakın Vade

Almanya İstatistik Ofisi Destatis'in verilerine göre siparişler Ocak'ta
yüzde 1 arttı. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin
beklentisi yüzde 0,7 düşüştü. Uçak ve motorlu araç üretimi,
yükselişte etkili oldu. Siparişler yıllık bazda ise yüzde 10,9 düştü,
beklenti yüzde 12,5 düşüştü. Almanya ekonomisi geçen yılın son
çeyreğinde yüzde 0,4 daralmıştı. Yüksek enerji faturalarının yanı
sıra artan borçlanma maliyetleri ekonomide sıkıntılara neden oluyor.
Almanya hisse senedi endeksi DAX, son kapanışın ardından yüzde
0,46 yükseliş kaydederken seansı 15,631 seviyesinden sonlandırdı.
Bu sabah itibariyle endeks 15,626 seviyesinde hareket ediyor.
Teknik açıdan 15,727 – 15,794 – 15,908 seviyeleri direnç, 15,547 –
15,433 – 15,366 seviyeleri ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,686.33

  15,546.67  

 15,439.33   

15,332.00    

 15,192.33   

  15,052.67  

   14,945.33
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Dow Jones Yakın Vade

ABD endeksleri Fed Başkanı Powell’ın önceki günkü şahin
açıklamalarını yumuşatma girişimlerinin ve açıklanan güçlü açık iş
ilanları verisinin ardından karışık bir görünüm sergiledi. Teknoloji,
Kamu Hizmetleri ve Hammadde sektörlerinde yükselişler öne
çıkarken, Enerji, Sağlık ve Telekomünikasyon sektörlerinde ise
düşüşler görüldü. Dow Jones endeksi 0,18% düşerken S&P 500
endeksi 0,14% ve NASDAQ endeksi 0,40% yükselişle günü
tamamladı. Yeni günde ABD vadelilerinde yatay-negatif bir görünüm
olduğu söylenebilir. Bugün veri anlamında baktığımızda, ABD’de
işsizlik haklarından yararlanma başvuruları birincil veri olarak takip
edilebilir. Endeks için 32,970 - 33,109 - 33,281 direnç, 32,659 -
32,487 - 32,347 destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,272.33

  33,105.67  

 32,959.33   

32,813.00    

 32,646.33   

  32,479.67  

   32,333.33

S&P 500 Yakın Vade

ABD endeksleri Fed Başkanı Powell’ın önceki günkü şahin
açıklamalarını yumuşatma girişimlerinin ve açıklanan güçlü açık iş
ilanları verisinin ardından karışık bir görünüm sergiledi. Teknoloji,
Kamu Hizmetleri ve Hammadde sektörlerinde yükselişler öne
çıkarken, Enerji, Sağlık ve Telekomünikasyon sektörlerinde ise
düşüşler görüldü. Dow Jones endeksi 0,18% düşerken S&P 500
endeksi 0,14% ve NASDAQ endeksi 0,40% yükselişle günü
tamamladı. Yeni günde ABD vadelilerinde yatay-negatif bir görünüm
olduğu söylenebilir. Bugün veri anlamında baktığımızda, ABD’de
işsizlik haklarından yararlanma başvuruları birincil veri olarak takip
edilebilir. Endeks için 4010 - 4022 - 4041 seviyeleri direnç, 3978 -
3959 - 3947 destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,032.00

  4,011.50  

 3,984.00   

3,956.50    

 3,936.00   

  3,915.50  

   3,888.00
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Brent Petrol

Petrol fiyatlarında bu sabah yatay seyirler var. Bu hafta Çin'e dair
beklentilerin düşürülmesi ve Fed Başkanı Powell'ın şahin mesajları,
petrol fiyatları üzerinde de etkisini gösterdi. ABD enerji bilgi
idaresinin açıkladığı verilere göre geçtiğimiz hafta petrol stoklarında
1.7 mn varil düşüş yaşandı. API stoklarında da geçtiğimiz hafta 3.8
mn varil düşüş kaydedildi. Stoklardaki düşüş, petrol için olumlu bir
veri olarak yorumlanır. Ancak bu haftaki verinin, fiyatlar üzerinde
etkisinin sınırlı kaldığı görülüyor. Barclays yayınladığı raporunda,
petrol ile ilgili hedef fiyatlarını aşağı çekti. Resesyon beklentileri
veya Çin'in beklenenden fazla açılmayacağı beklentisi buna neden
oluyor. Brent petrolde 83,34 - 84,22 - 84,87 direnç noktaları, 81,81 -
81,16 - 80,28 destek noktaları. 
 

Günlük Pivot Seviyeleri
   86.18

  85.05  

 84.07   

83.09    

 81.96   

  80.82  

   79.84

USD/JPY

Asya borsalarında bugün karışık bir seyir izlenirken, bölgede
açıklanan makroekonomik veriler söz konusu seyirde etkili oluyor.
Japonya'da Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2022'nin 4. çeyreğinde
yıllık bazda yüzde 0,1 artarak beklentilerin altında kaldı. Çin'de,
enflasyon önemli oranda yavaşlarken, üretici fiyatları gerilemeye
devam etti. Bu durum ülkenin ekonomik aktivitesine ilişkin endişeleri
tekrar gündeme getirdi. Ülkede TÜFE yıllık yüzde 1 artarken, ÜFE
yıllık bazda yüzde 1,4 geriledi. USD/JPY paritesi bu sabah itibariyle
135,90 seviyesinde fiyatlanıyor. Parite için teknik anlamda 138,01 –
138,67 – 139,44 direnç, 136,58 – 135,81 – 135,14 noktaları ise
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   137.21

  136.88  

 136.57   

136.26    

 135.93   

  135.61  

   135.29
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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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