
Forex Bülten 15 Mart 2023

Piyasa Gündemi

ABD’de şubat ayı TÜFE rakamı piyasadaki beklentilerle uyumlu
olarak aylık bazda %0,4 oranında artış kaydetti ve yıllık TÜFE %6,4
seviyesinden %6,00 seviyesine geriledi. Çekirdek TÜFE ise aylık
bazda %0,5 oranında artış kaydetti. ABD’de bankacılık sektöründe
yaşanan sıkıntıların ardından Fed’in alacağı kararlar son derecek
kritik olacaktır. Bankacılık kaynaklı endişelerle son günlerde baskı
altında kalan küresel risk iştahının dün itibariyle toparlanma
kaydettiği görüldü. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    11:00 Türkiye – Bütçe Dengesi Önem: Orta
•    15:30 ABD – ÜFE/Çekirdek ÜFE Önem: Yüksek

Türkiye

Hazine ve Maliye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
bakanlıkları, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde acil
dönüştürülmesi gereken konut stoku için yeni bir finansman
modelini uygulamaya alıyor. Birinci modelde, konut üreticisiyle
anlaşan bağımsız bölüm sahiplerine piyasaya göre uygun
koşullarda kredi kullandırılacak. Bu modelle, konut sahipleri hak
kaybına uğramadan ve emsaller korunarak kentsel dönüşüm
gerçekleştirilecek. İkinci model kapsamında, ada bazlı kentsel
dönüşüm için konut üreticileri teşvik edilecek. Konut üreticilerine
düşük maliyetli finansman desteği sağlanarak depreme dayanıklı
konut arzı artırılacak. Bu iki durumda da Kredi Garanti Fonu (KGF)
destekleri devreye alınarak hem konut üreticisinin hem de bağımsız
bölüm maliklerinin krediye erişimleri kolaylaştırılacak. Türkiye
Cumhuriyeti (B3 (Moody’s) / B (Fitch), Sürdürülebilir Finansman
Çerçeve Dokümanı ile bağlantılı olarak ING ve Standard Chartered
Bank’ı sabit getirili anlaşmasız küresel bir roadshow düzenlemesi
için yetkilendirdi. Yurt içinde bugün bütçe dengesi rakamlarının
açıklanması bekleniyor.

Euro Bölgesi

Avrupa'da dün pay piyasaları yükseliş eğiliminde hareket ederken,
gözler yarın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası
toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. Para piyasalarındaki
fiyatlamalarda ECB'nin yüzde 76 ihtimalle 50 baz puanlık faiz
artışına gideceği tahmin edilirken, ECB Başkanı Christine
Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmelerin
piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

ABD

Dünya genelinde ABD bankacılık sektörü kaynaklı dalgalanmalar
yerini yükseliş eğilimine bırakırken, dün ülkede açıklanan enflasyon
verileriyle birlikte fiyatlamaların daha da netleştiği
görülüyor. Analistler, enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez
Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik
fiyatlamaların güç kazandığını belirterek, buna karşın bankanın
adımlarının enflasyon üzerindeki etkilerinin görülmesinin pozitif
algılandığını dile getirdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in
gelecek iki toplantıda 25'er baz puan faiz artışına giderek şahin
politikaları sonlandıracağının öngörüldüğünü ifade eden analistler,
Fed'in orta ölçekli bankalar için daha sıkı denetim
gerçekleştirebileceği ve bankaların yeni bir stres testine tabi
tutulabileceği haberlerinin risk algısını azalttığını kaydetti. Tahvil
piyasalarındaki alış ağırlıklı seyir dün azalan risk algısıyla tersine
dönerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün gördüğü en düşük
seviyenin yaklaşık 25 baz puan üzerinde yüzde 3,68'te dengelendi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.9845 0.04 0.21 1.47
EURTRY 20.3748 0.03 1.96 1.73
EURUSD 1.0733 0.00 1.75 0.30
GBPUSD 1.2151 -0.06 2.55 0.52
USDJPY 134.68 0.34 -1.87 2.83

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 19.8513 -1.15 12.50 36.50
Dolar Endeksi 103.6810 -6.00 -197.70 15.90
REK 58.7300 - - 388.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,927.25 0.17 -1.70 1.72
DAX Yakın Vade 15,249.00 0.16 -2.64 9.01
Dow Jones Yakın
Vade 32,183.00 0.07 -1.92 -3.31

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,900.18 -0.20 4.78 4.20
Gram Altın 1,159.80 -0.16 4.97 5.74
WTI 72.34 1.00 -5.56 -10.17
BRENT 78.04 1.02 -5.18 -7.45
Bakır 3.99 0.70 -0.85 5.07

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 -14.00 -74.00 128.00
ABD 10 Yıllık 3.6670 -2.50 -31.70 -21.30
ABD 2 Yıllık 4.3130 7.90 -74.90 -11.10
Almanya 10 Yıllık 2.4280 0.60 -21.90 -14.40
Almanya 2 Yıllık 2.8660 -2.20 -47.00 13.90

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 18.1522 0.13 -2.44 6.72
USDIDR 15,375.00 0.04 -0.43 -0.97
USDTRY 18.9845 0.04 0.21 1.47
USDRUB 75.3800 -0.49 -0.88 2.56
USDBRL 5.2543 0.00 2.34 -0.62
USDCNY 6.8919 0.30 -0.86 -0.09
USDMXN 18.6569 0.33 3.73 -4.27
USDCZK 22.1700 0.06 -0.90 -1.82
USDHUF 362.4950 -0.13 1.03 -2.83
USDPLN 4.3810 -0.09 -1.32 0.02

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 15 Mart 2023

Euro/Dolar

Avrupa cephesinde SVB krizi sonrası güvenli liman algısıyla Alman
tahvilleri yükselişe geçti. Para piyasalarında Avrupa Merkez
Bankası'na yönelik faiz artış beklentileri zayıflarken, Alman kısa
vadeli tahvilleri sert yükseliş yaşadı. Yarın gerçekleşecek toplantıda
bankanın 50 baz puanlık faiz artışına gidileceği yönündeki
beklentiler %50’nin altında düşerken, ABD’de tüketici fiyat endeksi
şubat ayında beklentilere paralel %6,0 seviyesinde açıklandı.
Çekirdek enflasyon aylık % 0,5'e yükselirken yıllık bazda %5,5'e
geriledi. Aylık bazda görülen yükseliş, bankacılık sektörü krizinin
yanı sıra Fed üzerindeki baskıyı artırabilir. Paritede yükselişlerde
1,0762 – 1,0791 ve 1,0833 seviyeleri direnç, 1,0691 – 1,0649 ve
1,0621 izlenen destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0791

  1.0744  

 1.0711   

1.0677    

 1.0630   

  1.0583  

   1.0550

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. GBP/USD paritesi bu sabah itibariyle 1,2155
seviyesinde fiyatlanıyor. Paritede 1,2196 – 1,2234 – 1,2264
dirençler, 1,2127 – 1,2097 – 1,2059 desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2104

  1.2076  

 1.2048   

1.2019    

 1.1991   

  1.1964  

   1.1935
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USD/TRY

Veri akışının piyasalar üzerinde etki etmediği bir günü daha geride
bıraktık. ABD’de tüketici enflasyonu şubatta aylık %0,40 ve yıllık
%6,00 ile beklentilere paralel artış kaydederken, çekirdek tüketici
enflasyonu ise aylık %0,5 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.
Yıllık artış ise %5,5 oldu. ABD’de yıllık enflasyon gerilemekle birlikte
güçlü kalmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Bugün yurt içerisinde
bütçe dengesi, ABD’de ise üretici enflasyonu ve perakende satışlar
ön plana çıkacak. Açıklanacak verilerin kur fiyatlamasına etkisinin
son dönemleri baz alırsak sınırlı kalabileceğini değerlendiriyoruz.
Dolar/TL, bu sabah saat 08:30 itibariyle 18,97’li seviyelerde yatay
seyrine devam ediyor. Dolar endeksi ise 103,65 civarında zayıf
seyrini sürdürüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   19.0145

  18.9746  

 18.9350   

18.8954    

 18.8555   

  18.8157  

   18.7761

EUR/TRY

Avrupa cephesinde SVB krizi sonrası güvenli liman algısıyla Alman
tahvilleri yükselişe geçti. Para piyasalarında Avrupa Merkez
Bankası'na yönelik faiz artış beklentileri zayıflarken, Alman kısa
vadeli tahvilleri sert yükseliş yaşadı. Yarınki toplantıda Avrupa
Merkez Bankası’nın baz puanlık faiz artışına gidileceği yönündeki
beklentiler %50’nin altında düştü. Yurt içinde Hazine ve Maliye ile
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının, İstanbul başta
olmak üzere birçok ilde acil dönüştürülmesi gereken konut stoku
için yeni bir finansman modelini uygulamaya alacağı belirtildi.
Avrupa cephesinde sanayi üretimi yurt içinde bütçe dengesi
rakamlarının açıklanması bekleniyor. Euro/TL kuru bu sabah 08:30
saatlerinde 20,37’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   20.5125

  20.3652  

 20.2732   

20.1811    

 20.0338   

  19.8865  

   19.7945
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XAU/USD

Ons altın son iki gündür 1915$ bölgesini aşmakta zorlandı ve yerini
kar satışlarına bıraktığı görüldü. Dolar endeksi bu sabah 103,44 -
103,75 arasında işlem görüyor. Silicon Valley Bank iflasıyla ilgili
gelişmeler yakından izlenirken, piyasaların bu konuyu biraz geride
bıraktığı ve risk iştahında toparlanma olduğu dikkat çekiyor. Dün
ABD borsaları günü alımlarla kapattı. Bugün içinde ABD'de
açıklanacak veriler var. Verilerin etkisi sınırlı da olsa hissedilebilir.
Fed'in toplantısı gelecek hafta ve toplantıya dair beklentiler, fiyatları
etkiliyor. Bugün içinde Fed belirsizliği fiyatlamalar üzerinde etkili
olabilir. Ons altın için 1913 - 1923 - 1932 direnç noktaları olarak
izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1894 - 1885 - 1875 destek
noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,883.27

  1,869.81  

 1,862.33   

1,854.86    

 1,841.39   

  1,827.93  

   1,820.45

DAX Yakın Vade

Silicon Valley Bank’in iflasının ardından ABD finansal sistemindeki
problemlerin daha sistemik olabileceğine dair endişeler devam
ederken, yatırımcılar Alman tahvillerinin güvenli kollarına sığındılar
ve Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) faiz artışlarına ilişkin
tahminlerini düşürdüler. Faiz oranlarındaki değişikliklere en duyarlı
Almanya 2 yıllık tahvil getirileri 26 baz puana kadar düşerek yüzde
2,43 seviyesine indi. Aynı tahvilin getirisi pazartesi günkü işlemlerde
41 baz puan ile rekor bir düşüş kaydetmişti. DAX, son kapanışın
ardından yüzde 1,83 yükseliş kaydederken seansı 15,283
seviyesinden sonlandırdı. Bu sabah itibariyle endeks 15,233
seviyesinde hareket ediyor. 15,353 – 15,715 – 15,947  dirençler,
14,760 – 14,528 – 14,166 desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,911.67

  15,797.33  

 15,729.67   

15,662.00    

 15,547.67   

  15,433.33  

   15,365.67
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Dow Jones Yakın Vade

Dün ABD’de enflasyon verileri açıklandı. Şubat ayında yıllık
enflasyon yüzde 6,4'ten yüzde 6'ya gerileyerek beklentilere paralel
geldi. Çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 5,6'dan yüzde 5,5'e
geriledi. Bu gelişmelerle ABD endeksleri dün pozitif bir görünüm
sergiledi. Dow Jones endeksi 1,06%, S&P 500 endeksi 1,65% ve
NASDAQ endeksi 2,14% yükselişle günü tamamladı. Yeni günde
ABD vadelilerinde yatay bir görünüm olduğu söylenebilir. Bugün
ABD’de ÜFE, perakende satışlar ve ham petrol stokları birincil veri
olarak takip edilebilir. Endeks için 32,605 - 32,85 - 33,120 seviyeleri
direnç, 32,090 - 31,805 - 31,575 seviyeleri ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   32,885.67

  32,598.33  

 32,379.67   

32,161.00    

 31,873.67   

  31,586.33  

   31,367.67

S&P 500 Yakın Vade

Dün ABD’de enflasyon verileri açıklandı. Şubat ayında yıllık
enflasyon yüzde 6,4'ten yüzde 6'ya gerileyerek beklentilere paralel
geldi. Çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 5,6'dan yüzde 5,5'e
geriledi. Bu gelişmelerle ABD endeksleri dün pozitif bir görünüm
sergiledi. Dow Jones endeksi 1,06%, S&P 500 endeksi 1,65% ve
NASDAQ endeksi 2,14% yükselişle günü tamamladı. Yeni günde
ABD vadelilerinde yatay bir görünüm olduğu söylenebilir. Bugün
ABD’de ÜFE, perakende satışlar ve ham petrol stokları birincil veri
olarak takip edilebilir. Endeks için 3953 - 3987 - 4036 seviyeleri
direnç, 3871 - 3821 - 3788 seviyeleri desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,124.00

  4,094.25  

 4,042.00   

3,989.75    

 3,960.00   

  3,930.25  

   3,878.00
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Brent Petrol

Bu sabah petrol fiyatları alıcılı işlem görüyor. Küresel piyasalarda,
risk iştahındaki toparlanma, petrol fiyatlarının da yükselişini
destekliyor. Dün OPEC aylık petrol piyasası raporunu yayınladı.
Rapora göre, bu yıl için küresel petrol talebine yönelik artış
öngörüsünü sabit tuttuğu görüldü. Arz-talep için beklentisini
değiştirmezken, 2Ç23 içinse arz fazlasının olduğuna dikkat çekti.
Bugünde Uluslararası Enerji Ajansının raporu yayınlanacak. API
stokları geçtiğimiz hafta 1.2 mn varil artış kaydetti. Verinin, petrol
fiyatları üzerinde etkisinin pek hissedilmediği görülüyor. Bugünde
DOE tarafından açıklanacak haftalık stoklar takip edilebilir. Brent
petrol için 80,02 - 82,47 - 84,05 direnç noktaları, 75,99 - 74,41 -
71,06 destek noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   88.82

  87.50  

 86.83   

86.17    

 84.84   

  83.51  

   82.85

USD/JPY

BoJ'un faiz toplantısının ardından yapılan açıklamada, gösterge faiz
oranının yüzde -0,10 olarak kalmasına karar verildiği belirtildi.
Piyasa beklentisi de faizlerin değişmeyeceği yönündeydi. BoJ en
son 2016 yılı Ocak ayında faizi yüzde 0,0-0,10 aralığından bugünkü
eksi seviyesine çekmişti. BoJ, 10 yıl vadeli getiri hedefini yüzde 0
civarında korurken, hedef aralığını yüzde -0,50 ile 0,50 bandında
bıraktı. Açıklamada, "BoJ, kısa ve uzun vadeli politika faiz
oranlarının mevcut veya daha düşük seviyelerde kalmasını
bekliyor." denildi. BoJ, Japonya ekonomisinin iyileştiğine işaret etti.
USD/JPY paritesi bu sabah itibariyle 134,70 seviyesinde
fiyatlanıyor. Parite için teknik anlamda 135,06 – 135,92 – 136,94
direnç, 133,19 – 132,17 – 131,32 noktaları ise destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   136.95

  135.92  

 135.07   

134.23    

 133.20   

  132.18  

   131.33
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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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