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Piyasa Gündemi

ABD’de Silvergate Capital Corp.’un operasyonlarını sonlandırma
kararı alması ve Silicon Valley Bank’ın (SVB) cuma günü iflasının
duyurulması sistematik riskleri ve endişeleri artırdı. ABD’de sektöre
ilişkin artan endişeler banka hisselerinde sert satışlara neden
olurken, küresel risk iştahı üzerinde de baskı oluşturdu. ABD
Hazine Bakanı Yellen, 2008'den bu yana ABD'de en büyük banka
iflası olarak değerlendirilen SVB'yi kurtarmayacaklarını açıkladı.
SVB ardından New York merkezli Signature Bank'a da kayyum
atandı.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – Cari İşlemler Dengesi Önem: Orta

Türkiye

Sanayi üretimi ocak ayında bir önceki aya göre %1,9 ile
beklentilerin üzerinde arttı. Türkiye İstatistik Kurumu verilere ilişkin
bülteninde deprem bölgesindeki illerde yapılan anketlerde %38
oranında cevap alınabildiğini bildirdi. TÜİK, İşgücü İstatistikleri,
Ocak 2023 verilerini yayımladı. İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak
%9,7 seviyesinde gerçekleşti. Veriler aylık bazda 5 aydan sonra
yeniden tek hane olarak ölçülürken geniş tanımlı işsizlik %21,9 ile 6
ayın zirvesini gördü. İnşaat maliyet endeksi Ocak'ta bir önceki aya
kıyasla %15,32, yıllık bazda %78,52 yükseldi. Ayrıca, malzeme
endeksi %69,01, işçilik endeksi %106,95 artış gösterdi. Veri aylık
bazda 13 aynı zirvesi olarak kaydedildi. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 14
Mayıs'ta yenilenmesine ilişkin kararı imzaladı. Karar Resmi
Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Yurt içinde cari işlemler
dengesinin açıklanması bekleniyor.

Euro Bölgesi

Avrupa'da da vadeli işlem piyasalarının yeni haftaya yükseliş
eğilimiyle başladığı görülürken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB)
perşembe günkü para politikası kararları yatırımcıların odağında
bulunuyor. Bankanın yüzde 76 ihtimalle 50 baz puanlık faiz artışına
gitmesi beklenirken, analistler ABD'deki fiyatlamalara paralel
ECB'nin adımlarına yönelik beklentilerin de değişebileceğini dile
getirdi.

ABD

Küresel piyasalar, ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve
Signature Bank'ın iflasının ardından bankacılık sektörüne ilişkin
endişelerle yeni haftaya başlarken, ekonomi yönetimi tarafından
alınan önlemler pozitif fiyatlamaları destekliyor. ABD Hazine Bakanı
Janet Yellen'ın, FDIC ve Fed'in önerilerini dinledikten ve ABD
Başkanı Joe Biden ile istişare ettikten sonra FDIC'nin SVB kararının
tüm mevduat sahiplerini tamamen koruyacak şekilde
tamamlanmasını sağlayacak eylemleri onayladığı kaydedildi. Söz
konusu adımlar pay piyasalarında risk iştahını artırırken, Fed'in
gelecek hafta yapılacak toplantıda 50 baz puanlık faiz artışına
gideceğine ilişkin beklentiler ortadan kalktı. Para piyasalarındaki
fiyatlamalarda bankanın 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle
bakılırken, ABD'nin önemli bankalarından Goldman Sachs ise
Fed'in gelecek haftaki toplantıda faiz artışına gitmesini
beklemediklerini duyurdu.Analistler, bankacılık sektörüne ilişkin
gelişmelerle birlikte yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin
yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, Fed'in gelecek hafta
yapılacak para politikası toplantısı öncesindeki son enflasyon
verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.9730 0.03 0.41 1.41
EURTRY 20.3470 0.84 0.82 1.59
EURUSD 1.0725 0.81 0.44 0.23
GBPUSD 1.2104 0.65 0.70 0.12
USDJPY 134.56 -0.23 -1.06 2.73

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 19.8588 8.85 14.00 37.25
Dolar Endeksi 103.8760 -76.10 -47.40 35.40
REK 56.9900 - - 223.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,921.25 1.51 -3.24 1.56
DAX Yakın Vade 15,428.00 0.19 -1.49 10.29
Dow Jones Yakın
Vade 32,263.00 1.08 -3.55 -3.07

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,877.45 0.54 1.67 2.95
Gram Altın 1,145.15 0.46 2.09 4.40
WTI 76.94 0.33 -4.62 -4.46
BRENT 82.62 0.29 -4.12 -2.02
Bakır 3.98 -0.65 -1.49 4.83

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 10.5300 3.00 -10.00 56.00
Türkiye 10 Yıllık 11.3900 -19.00 -47.00 156.00
ABD 10 Yıllık 3.6990 0.90 -28.20 -18.10
ABD 2 Yıllık 4.4730 -10.90 -42.80 4.90
Almanya 10 Yıllık 2.4590 -4.50 -28.40 -11.30
Almanya 2 Yıllık 2.9890 -9.80 -31.40 26.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 18.1131 -1.12 -0.79 6.49
USDIDR 15,387.55 -0.60 0.28 -0.89
USDTRY 18.9721 0.02 0.41 1.40
USDRUB 75.7095 -0.25 0.18 3.01
USDBRL 5.2171 0.09 1.14 -1.32
USDCNY 6.9033 -0.04 -0.39 0.07
USDMXN 18.3990 -0.57 2.18 -5.59
USDCZK 22.0378 -0.84 -1.39 -2.40
USDHUF 356.7640 -0.91 1.00 -4.37
USDPLN 4.3662 -0.75 -0.60 -0.32
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Euro/Dolar

Haftanın son işlem günü Almanya’da şubat ayına ait tüketici fiyat
endeksi aylık bazda %0,8 yıllık bazda %8,7 seviyesinde açıklandı.
ABD'de şubat ayında 311 bin ile tarım dışı istihdam 225 bin olan
beklentilerin üzerinde bir istihdam artış kaydederken,, işsizlik oranı
%3,4 olan beklentilerin üzerinde %3,6 seviyesinde gerçekleşti.
Ortalama saatlik kazançlar ise beklentinin altında artış kaydetti.
Diğer yandan bankacılık sektöründe ortaya çıkan gerilim ile birlikte
dolar endeksinde ve tahvil cephesinde gerileme, paritede
toparlanma ön planda. 1,07 seviyesine yükselişin yaşandığı
paritede bu hafta gerçekleşecek ECB toplantısı, yarın açıklanacak
enflasyon rakamları belirleyici olacak. Yükselişlerde 1,0749 - 1,0807
- 1,0878 direnç, 1,0574 - 1,0510 - 1,0447 izlenen desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0704

  1.0672  

 1.0652   

1.0633    

 1.0601   

  1.0569  

   1.0550

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. İngiltere Merkez Bankası yüzde 2 enflasyon
hedefini muhafaza etmeye devam ediyor. Ülkede enflasyon bu yılın
ocak ayında yüzde 10,1 artış kaydetmişti. GBP/USD paritesi bu
sabah itibariyle 1,2108 seviyesinde fiyatlanıyor. Paritede teknik
açıdan 1,2127 – 1,2223 – 1,2333 seviyeleri direnç, 1,1921 – 1,1811
– 1,1715 noktaları ise destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2193

  1.2122  

 1.2083   

1.2044    

 1.1972   

  1.1901  

   1.1862
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USD/TRY

Yurt içerisinde sanayi üretim endeksi ocakta aylık %1,9 ve yıllık
%4,5 artış kaydetti. Sanayi üretiminde aralık ve ocak ayları itibariyle
toparlanma emareleri görüldü. İşsizlik oranı ise ocakta 0,50 puan
azalarak %9,7 seviyesine geriledi. ABD tarafında tarım dışı istihdam
şubatta 311 bin ile beklentilerin bir hayli üzerinde açıklanırken,
işsizlik oranı ise %3,4 seviyesinden %3,6 seviyesine yükseldi.
Ortalama saatlik kazançlar tarafında şubatta aylık %0,2 ve yıllık
%4,6 oranındaki artış beklentilerin altında kaldı. Açıklanan verilerin
fiyatlamalara etkisinin olmadığını söyleyebiliriz. Bugün yurt
içerisinde cari işlemler dengesi açıklanacak. ABD tarafında ise
önemli bir veri akışı bulunmuyor. Dolar/TL, bu sabah saat 08:30
itibariyle 18,97’li seviyelerde yatay seyirler izliyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   19.0447

  18.9817  

 18.9238   

18.8660    

 18.8029   

  18.7398  

   18.6820

EUR/TRY

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da şubat ayına ait
tüketici fiyat endeksi aylık bazda %0,8 yıllık bazda ise %8,7
seviyesinde açıklandı. Sanayi üretimi ocak ayında bir önceki aya
göre %1,9 ile beklentilerin üzerinde arttı. Yurt içinde sanayi üretimi
ocak ayında bir önceki aya göre %1,9 ile beklentilerin üzerinde arttı.
İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak %9,7 seviyesinde gerçekleşti.
Veriler aylık bazda 5 aydan sonra yeniden tek hane olarak
ölçülürken geniş tanımlı işsizlik %21,9 ile 6 ayın zirvesini gördü.
Yurt içinde bugün cari işlemler dengesinin açıklanması beklenirken,
Avrupa cephesinde gündeme dair gelişmeler takip edilecek.
Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 20,34’lü seviyelerden
fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   20.3501

  20.2288  

 20.1629   

20.0969    

 19.9756   

  19.8543  

   19.7884
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XAU/USD

Küresel piyasalarda ABD'li bankalarla ilgili gelişmeler yer alıyor.
Silikon Vadisi Bankasının iflasını açıklaması ve New York merkezli
Signature Bankasına da kayyum atanması, piyasaları tedirgin etti.
Yaşanan bu gelişmeler sebebiyle güvenli liman olan ons altına
yönelik ilginin de kısa zamanda arttığı görülüyor. Bu nedenle ons
altında yükseliş yaşandı. Bu hafta hem ABD'de enflasyon verisi
hem bankalarla ilgili gelişmeler yer alacaktır. Bunlar, piyasaların
seyrini etkileyebilir. Bankalarla ilgili piyasaları rahatlatıcı aksiyonlar
gelirse, ons altında kar satışları görülebilir. Piyasalarda risk iştahı
toparlanabilir. Bugün için ABD'de açıklanacak önemli bir veri akışı
bulunmuyor. Ons altında 1882 - 1897 - 1924 direnç noktaları, 1839 -
1812 - 1797 destek noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,849.03

  1,844.03  

 1,840.09   

1,836.16    

 1,831.15   

  1,826.14  

   1,822.21

DAX Yakın Vade

Avrupa'da da vadeli işlem piyasalarının yeni haftaya yükseliş
eğilimiyle başladığı görülürken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB)
perşembe günkü para politikası kararları yatırımcıların odağında
bulunuyor. Bankanın yüzde 76 ihtimalle 50 baz puanlık faiz artışına
gitmesi beklenirken, analistler, ABD'deki fiyatlamalara paralel
ECB'nin adımlarına yönelik beklentilerin de değişebileceğini dile
getirdi. Almanya hisse senedi endeksi DAX, son kapanışın ardından
yüzde 1,31 düşüş kaydederken seansı 15,427 seviyesinden
sonlandırdı. Bu sabah itibariyle endeks 15,426 seviyesinde hareket
ediyor. Teknik açıdan 15,438 – 15,585 – 15,666 seviyeleri direnç,
15,211 – 15,130 – 14,983 pivot noktaları ise destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,878.00

  15,799.00  

 15,684.00   

15,569.00    

 15,490.00   

  15,411.00  

   15,296.00
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Dow Jones Yakın Vade

Küresel piyasalar ABD’deki banka krizine odaklanmış durumda.
Silicon Valley Bank’in iflasının ardından hafta sonunda Signature
Bank’in kapatıldığı haberi geldi. ABD’de yetkililer her iki bankadaki
tüm mevduat sahiplerinin paralarını geri alacaklarını açıkladı. ABD
hisse senedi piyasaları Cuma günü negatif görünüm sergiledi.
Finans, Sanayi ve Hammadde sektörleri düşüşlerde öne çıkan
sektörler oldu. Dow Jones endeksi %1,07, S&P 500 endeksi
%1,45 ve NASDAQ endeksi %1,76 düşüşle haftayı kapattı. Bugüne
baktığımızda ise ABD Hazine Bakanlığı, Fed ve FDIC’nin bankalar
konusunda devreye girmesinin ardından ABD vadelilerinde
toparlanma yaşanıyor. 32,330 - 32,701 - 32,970 dirençler, 31,690 -
31,421 - 31,050 desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   32,952.67

  32,693.33  

 32,305.67   

31,918.00    

 31,658.67   

  31,399.33  

   31,011.67

S&P 500 Yakın Vade

Küresel piyasalar ABD’deki banka krizine odaklanmış durumda.
Silicon Valley Bank’in iflasının ardından hafta sonunda Signature
Bank’in kapatıldığı haberi geldi. ABD’de yetkililer her iki bankadaki
tüm mevduat sahiplerinin paralarını geri alacaklarını açıkladı. ABD
hisse senedi piyasaları Cuma günü negatif görünüm sergiledi.
Finans, Sanayi ve Hammadde sektörleri düşüşlerde öne çıkan
sektörler oldu. Dow Jones endeksi %1,07, S&P 500 endeksi
%1,45 ve NASDAQ endeksi %1,76 düşüşle haftayı kapattı. Bugüne
baktığımızda ise ABD Hazine Bakanlığı, Fed ve FDIC’nin bankalar
konusunda devreye girmesinin ardından ABD vadelilerinde
toparlanma yaşanıyor. 3,925 - 3,980 - 4,019 dirençler, 3,830 - 3,790
- 3,735 desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,116.83

  4,099.67  

 4,076.08   

4,052.50    

 4,035.33   

  4,018.17  

   3,994.58
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Brent Petrol

Petrol fiyatları yeni haftaya yatay başladı. Küresel piyasaların
gündeminde ABD'de iflasını açıklayan Silikon Vadisi Bankası(SVB)
ve New York merkezli Signature Banka kayyum atandığı haberi
bulunuyor. Bu gelişmeler, piyasaların seyrini etkileyebiliyor ve
oynaklığa neden olabiliyor. Petrol fiyatları üzerinde şimdilik etkisi
sınırlı kaldı. Aramco CEO'su açıklamasında, petrol piyasasının kısa
ve orta vadede sıkı bir şekilde dengeli kalacağını, temkinli bir
şekilde iyimser olduğunu belirtti. Suudi Arabistan ve İran yeniden
diplomatik ilişkilere başlıyor, Çin'in bu konuda arabulucuk görevini
üstlendiği görülüyor. Bugün için ABD'de bankalarla ilgili gelişmeler
takip edilecek. Brent petrolde 83,58 - 84,51 - 85,94 direnç noktaları,
81,22 - 79,79 - 78,86 destek noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   90.61

  88.22  

 87.02   

85.82    

 83.43   

  81.04  

   79.84

USD/JPY

Japonya'da mevcut BoJ Başkanı Kuroda Haruhiko'nun toplamda 10
yıl süren 2 dönemlik görev süresi nisan başı itibarıyla son buluyor.
Parlamento, Başbakan Kişida Fumio hükümetinin aday gösterdiği
Ueda Kazuo'yu, "yeni BoJ Başkanı" olarak atanması için onay verdi.
Böylelikle Japon hükümeti, Ueda'yı yeni görevine resmen tayin
edebilecek. BoJ eski Politika Kurulu üyesi ve akademisyen olarak
tanınan 71 yaşındaki Ueda'nın görevi, Nisan 2023'ten itibaren 5 yıl
sürecek. İlk politika kurulu toplantısını nisan sonunda
gerçekleştirecek Ueda, 2025 mali yılına doğru çeyrek büyüme ve
fiyat istikrarı tahminlerini burada açıklayacak. USD/JPY paritesi bu
sabah itibariyle 134,77 seviyesinde fiyatlanıyor. Parite için teknik
anlamda 136,67 – 138,27 – 139,55 direnç, 133,79 – 132,51 –
130,91 noktaları ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   137.62

  137.21  

 136.57   

135.93    

 135.52   

  135.11  

   134.47
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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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