
Forex Bülten 14 Mart 2023

Piyasa Gündemi

ABD'de biri en büyük bankalardan Silicon Valley Bank (SVB) olmak
üzere toplamda üç bankanın iflası piyasalarda yeni bir kriz
konusunda endişelere yol açtı. Bankacılık sektörüne ilişkin artan
sistematik risk ve endişeler son günlerde küresel risk iştahı
üzerinde baskı oluşturdu. Gündeme gelen mali riskler sonrasında
Fed’in sıkılaşma konusunda yavaşlayacağı beklentileri güç
kazanırken, bugün ABD’de açıklanacak şubat ayı TÜFE verisi son
derece kritik olacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 İngiltere – İşsizlik Oranı Önem: Orta
•    15:30 ABD –TÜFE/Çekirdek TÜFE Önem: Yüksek

Türkiye

TCMB ödemeler dengesi istatistiklerine göre Ocak ayında 9,85
milyar dolarla rekor cari açık kaydedildi. 12 aylık cari açık da 51,7
milyar dolarla 2014 yılının Şubat ayından bu yana en yüksek
seviyeye çıktı. Daha önce 2011 yılının Mart ayında 9,4 milyar
dolarlık cari açıkla rekor seviye kaydedilmişti. TÜİK verilerine göre,
sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Ocak ayında bir
önceki yılın aynı ayına göre %33,9 arttı. Böylelikle perakende
satışlarda 2021 Nisan ayından bu yana en hızlı yıllık artış görüldü.
Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre borsada yatırımcı sayısı 13
Mart 2023 itibariyle 4 milyon 75 bin 641'e ulaşarak yeni rekor
seviyesini gördü. TCMB ihtiyaç kredisine yönelik örtülü üst sınır
uygulamasına tutar sınırı getirdi. Buna göre ihtiyaç kredilerinde 70
bin liraya kadar olan kısım menkul kıymet tesisinden muaf tutuldu.
Yeni talimata göre deprem bölgesi ile bazı SGK borcu olanlara
kullandırılacak ihtiyaç kredileri de uygulamadan muaf olacak. Yurt
içinde gündeme dair gelişmeler takip edilecek.

Euro Bölgesi

Avrupa'da dün satışların derinleştiği görülürken, Avrupa Merkez
Bankası'nın (ECB) perşembe günkü toplantısında 50 baz puan faiz
artırılacağına ilişkin beklentiler söz konusu gelişmelerle güç
kaybetti. Buna göre geçen hafta ECB'nin 50 baz puanlık faiz
artışına kesin gözüyle bakılırken, son gelişmelerin ardından 50 baz
puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 55 seviyesinde bulunuyor. Bölge
genelinde tahvil faizleri dün sert şekilde gerilerken, Almanya'nın 10
yıllık tahvil faizi yaklaşık 25 baz puan, Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi
yaklaşık 20 baz puan düştü. 

ABD

ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi dün yaklaşık 60 baz puan düşerek yüzde
3,98'e inmesinin ardından yüzde 4,18 seviyesinde dengelendi. Para
piyasalarındaki fiyatlamalarda dün bir ara FED'in senenin
devamında faiz artırmayacağına yönelik beklentiler öne çıksa da,
yeni günde gelecek hafta yapılacak toplantıda yüzde 75 ihtimalle 25
baz puanlık faiz artışına gidileceği öngörülüyor. Öte yandan, FED'in
senenin ikinci yarısından itibaren faiz indirimlerine gideceğine ilişkin
beklentiler de güç kazanıyor. Analistler, bugün açıklanacak
enflasyon verilerinin söz konusu fiyatlamalar üzerinde etkili
olmasının tahmin edildiğini bildirdi. Analistler, ABD'de Tüketici Fiyat
Endeksi'nin (TÜFE) şubatta yıllık bazda yüzde 6 artmasının
öngörüldüğünü kaydederek, beklentilerden sapmaların piyasalarda
oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.9718 0.02 0.26 1.40
EURTRY 20.2912 -0.32 1.63 1.31
EURUSD 1.0696 -0.33 1.37 -0.04
GBPUSD 1.2162 -0.18 2.82 0.60
USDJPY 133.65 0.33 -2.55 2.04

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 19.8628 9.25 14.40 37.65
Dolar Endeksi 103.8720 10.20 -174.30 35.00
REK 56.9900 - - 223.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,865.00 0.21 -3.13 0.10
DAX Yakın Vade 14,967.00 -0.15 -3.87 7.00
Dow Jones Yakın
Vade 31,882.00 0.16 -2.99 -4.22

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,909.05 -0.24 5.24 4.69
Gram Altın 1,164.41 -0.23 5.49 6.16
WTI 74.07 -0.96 -4.42 -8.02
BRENT 79.61 -0.97 -4.09 -5.59
Bakır 3.92 -1.20 -1.99 3.11

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 10.8200 29.00 32.00 85.00
Türkiye 10 Yıllık 11.1100 -13.00 -74.00 128.00
ABD 10 Yıllık 3.5300 -3.20 -45.00 -35.00
ABD 2 Yıllık 4.0090 2.40 -101.40 -41.50
Almanya 10 Yıllık 2.2560 -24.80 -48.70 -31.60
Almanya 2 Yıllık 2.6870 -40.00 -61.60 -4.00

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 18.2017 0.00 -2.11 7.02
USDIDR 15,388.00 -0.06 -0.24 -0.89
USDTRY 18.9718 0.02 0.26 1.40
USDRUB 75.0600 -0.65 -1.00 2.12
USDBRL 5.2471 0.02 1.06 -0.75
USDCNY 6.8653 0.29 -1.39 -0.48
USDMXN 18.9727 0.31 4.73 -2.65
USDCZK 22.1930 0.30 -0.64 -1.71
USDHUF 368.4650 0.64 2.55 -1.23
USDPLN 4.3797 0.41 -1.49 -0.01
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Euro/Dolar

Haftanın ilk işlem günü Avrupa cephesinde açıklanan önemli veri
akışı bulunmazken, gündem dair gelişmeler takip edildi. ABD’de
bankacılık sektöründe ortaya çıkan gerilime ilişkin haber akışları ön
planda kalmaya devam ederken, Avrupa Merkez Bankası’nın
Perşembe günü gerçekleştireceği toplantıda 50 baz puan faiz
artışına gitmesi bekleniyor. Yetkililerin geçen haftaki
konuşmalarında görüş ayrılıklarının öne çıktığını takip ederken,
ABD'li SVB bankasının iflasını açıklaması da yeni bir belirsizlik
olarak ortaya çıkardı. Bugün ABD’de açıklanacak tüketici fiyat
endeksi rakamı paritede volatilitenin artış kaydetmesinde etkili
olabilir. Paritede yükselişlerde 1,0769 – 1,0808 ve 1,0867 seviyeleri
direnç, 1,0671 - 1,0611 ve 1,0573 izlenen desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0869

  1.0809  

 1.0770   

1.0731    

 1.0671   

  1.0611  

   1.0572

GBP/USD

Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak ABD'de Silikon Vadisi
Bankası çöküşünden sonra İngiliz bankaları için "sistemik bir risk"
olmadığını söyledi. Pazartesi günkü bir ITV röportajında Sunak,
işlemi "iyi bir sonuç" olarak karşıladı ve Maliye Bakanı Jeremy Hunt
ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin "sistemik
risk konusunda herhangi bir endişeleri olmadığını" söylemekte haklı
olduklarını söyledi. Bankacılık sektöründe Sunak, "Bankalarımız iyi
sermayelendirilmiş durumda, Likidite güçlü" dedi. HSBC Holdings,
SVB'nin Birleşik Krallık birimini Pazartesi günü 1 sterlin (1,22 dolar)
karşılığında satın aldı. Parite için 1,2239 - 1,2296 - 1,2392 dirençler,
1,2085 - 1,1989 - 1,1932 desteklerdir.

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 cari işlemler dengesi ocak ayında beklentilerimize
paralel 9,85 milyar dolar açık verirken, 12 aylık cari açık ise 51,7
milyar dolar olarak gerçekleşti. Dün açıklanan veri ile birlikte anlık
volatilite artarken, günün genelinde ise yatay seyirlerin hâkim
olduğunu söyleyebiliriz. Bugünün en önemli verisi ABD’de
açıklanacak tüketici enflasyonu olacak. Enflasyon verisi gelecek
haftaki Fed faiz kararı öncesi piyasalar tarafından yakından
izlenecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:30 itibariyle 18,97’li
seviyelerde yatay seyrine devam ediyor. Dolar endeksi ise ABD’deki
bankacılık sektöründe yaşanan gelişmelerin de etkisi ile geçen
hafta perşembeden beri düşüş eğilimi gösterirken, bu sabah
itibariyle 103,87 seviyelerinde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   19.0447

  18.9817  

 18.9238   

18.8660    

 18.8029   

  18.7398  

   18.6820

EUR/TRY

Avrupa cephesinde haftanın ilk işlem günü açıklanan önemli veri
akışı bulunmazken, bu hafta gerçekleşecek toplantıya ilişkin 50 baz
puanlık faiz artış beklentisi ön planda kalmaya devam ediyor. Yurt
içinde ödemeler dengesinde ocak ayında 9,85 milyar dolarla rekor
cari açık kaydedildi. 12 aylık cari açık da 51,7 milyar dolarla 2014
yılının Şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Daha önce
2011 yılının Mart ayında 9,4 milyar dolarlık cari açıkla rekor seviye
kaydedilmişti. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Ocak
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %33,9 arttı. Avrupa
cephesinde ve yurt içinde açıklanacak önemli veri akışı
bulunmazken, gündeme dair gelişmeler takip edilecek. Euro/TL
kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 20,30’lu 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

Silikon Vadisi Bankasının(SVB) iflasını açıklaması sonrasında
SVB'ye yönelik atılacak adımlar yakından izleniyor. Fed Başkanı
Powell, ABD Başkanı Biden'dan açıklamalar geliyor. Piyasalarda bir
nebze de olsa rahatlama oluşmasına karşın yine de tedirginliğin
devam ettiği gözlemleniyor. Bu da güvenli liman olan ons altına
yönelik talebin canlı kalmasını sağlıyor. SVB sonrasında Fed'e dair
beklentilerde 25 baz puan çevresinde yoğunlaştı. Bugünde ABD'de
enflasyon verisi açıklanacak. Şubat ayı enflasyon verisinin
piyasalarda oynaklığa neden olması beklenirken, Fed ile ilgili
beklentilerde de etkilenme oluşabilir. SVB bankasıyla ilgili
gelişmeler ve ABD TÜFE verisi bugün için takip edilmeli. Ons
altında 1915$ - 1929$ - 1944$ direnç noktaları, 1890$ - 1874$ -
1859$ destek noktaları.

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

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Butan Başbakanı Lotay Tshering
ile Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya'nın
Ukrayna'ya açtığı savaşın devam ettiğine dikkati çekerek, "Rusya,
yeni birlikler topluyor ve onları cepheye gönderiyorlar. Bu koşullar
altında müzakerelerden söz edilemez" dedi. Şansölye Scholz,
"Ukrayna'ya askeri destek sağlamaya devam edeceğiz. Şu anda
yaptığımız şey durumu değiştirmeyi ve Ukrayna için adil bir barışı
mümkün kılmayı amaçlıyor" diye konuştu. Endeks için 15,203 -
15,356 - 15,490 seviyeleri dirençler, 14,884 - 14,747 - 14,598
desteklerdir.

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 bankacılık sektöründe yaşanan kriz sonrası
değişen Fed beklentilerini yakından izliyor ve dikkatini ABD'de
bugün açıklanacak enflasyon verilerine çevirdi. Silicon Valley
Bank’in çöküşüyle New York’tan Tokyo’ya çok sayıda küresel
yatırımcı banka hisse pozisyonlarını azaltmaya başlarken, küresel
finansal sektör hisselerinin piyasa değeri 465 milyar dolar eridi. Dow
Jones Industrial, seansı %0,28 değer kaybıyla 31,819 seviyesinden
kapattı. Bu sabah itibariyle DJI 30 vadeli kontratı 31,863
seviyesinde hareket ediyor. Teknik açıdan 32,339 – 32,767 –
33,172 seviyeleri direnç, 31,506– 31,101 – 30,673 pivot bölgeleri
ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,123.33

  32,744.67  

 32,287.33   

31,830.00    

 31,451.33   

  31,072.67  

   30,615.33

S&P 500 Yakın Vade

Dünya ekonomilerinin çoğunda enflasyonla mücadele devam
ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu süreçte attığı adımların
piyasalara yansıması devam ediyor. Dün ABD merkezli ticari bir
banka olan SVB Financial Group'un 21 milyar dolarlık tahvil
pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar
doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası
bankanın hisse fiyatı yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetti. S&P 500,
seansı %0,15 düşüşle 3,855 seviyesinden kapattı. Bu sabah
itibariyle S&P 500 vadeli kontratı 3,863 seviyesinde görünümü takip
ediliyor. Teknik açıdan 3,932 – 3,999 – 4,061 seviyeleri direnç,
3,803 – 3,741 – 3,673 pivot bölgeleri ise destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,116.83

  4,099.67  

 4,076.08   

4,052.50    

 4,035.33   

  4,018.17  

   3,994.58

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

https://www.gedikyatirim.com.tr/


Gedik Forex Bülten 14 Mart 2023

Brent Petrol

Petrol fiyatları bu sabah hafif satıcılı işlem görüyor. Küresel
piyasalarda, ABD Silikon Vadisi Bankasının iflası, ABD'li otoritelerin
aldığı kararlar ve Fed'e dair beklentilerin 50 baz puandan 25 baz
puana çekilmesi, yakından izleniyor. Bu belirsiz ortam, risk iştahı
üzerinde baskıya neden olduğu gibi petrol fiyatları açısından da
oynaklık yaşanabiliyor. ABD Başkanı J. Biden, Çin Başbakanı Şi ile
görüşmeyi planladığına dair haber akışları bulunuyor. Olası bir
görüşme yaşanması ve görüşmede ilerleme kaydedildiğine yönelik
piyasa dostu açıklamalar verilmesi durumunda risk iştahı açısından
olumlu yorumlanabilir. Bu konuya dair haber akışları takip edilmeli.
Brent petrol için 78,21$ - 75,78$ - 73,23$ destek noktaları, 83,19$ -
85,74$ - 88,17$ direnç noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   90.61

  88.22  

 87.02   

85.82    

 83.43   

  81.04  

   79.84

USD/JPY

Japonya Sanayi Bakanı Yasutoshi Nishimura, Japonya ve
Kanada'nın batarya madenleri için güçlü tedarik zincirleri oluşturma
konusunda işbirliğini görüştüklerini bildirdi. Japonya Ekonomi,
Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) liderliğindeki ve batarya üzerine
çalışan 16 şirketin yer aldığı bir kamu-özel misyonunun,
sürdürülebilir ve dayanıklı tedarik zincirleri oluşturma konulu
görüşmeler için geçen hafta Kanada'yı ziyaret ettiğini belirtti.
Nishimura bir basın toplantısında "Kanada'da bol miktarda batarya
madeni ve Amerika Birleşik Devletleri'ne iyi bir pazar erişimi var.
Kanada, bu konuya yönelik tedarik zincirlerimizi güçlendirme
konusunda Japonya için en önemli ülkelerden biri" dedi. 134,77 -
136,29 - 137,54 dirençler, 132,00 - 130,76 - 129,24 desteklerdir.

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."

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

https://www.gedikyatirim.com.tr/

