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Piyasa Gündemi

ABD’de yaşanan banka iflasları sonrasında İsviçre bankası Credit
Suisse’e yönelik artan endişeler dün Avrupa borsaları başta olmak
üzere küresel bankacılık sistemi ve risk iştahı üzerinde baskı
oluşturdu. Mali risklerin artış kaydettiği ve sektöre yönelik risklerin
arttığı bir ortamda bugün ECB’nin faiz kararı ve vereceği mesajlar
oldukça kritik olacaktır. Önümüzdeki süreçte bankacılık
sektöründeki gelişmeler ve merkez bankalarının adımları
fiyatlamaları şekillendirecektir.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    16:15 ECB Faiz Kararı Önem: Yüksek
•    16:45 ECB Başkanı Lagarde Konuşması Önem: Yüksek

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayına ilişkin bütçe uygulama
sonuçlarını açıkladı. Merkezi yönetim bütçe dengesinde ocak
ayında 32,2 milyar TL olarak gerçekleşen açık, deprem felaketinin
yaşandığı Şubat'ta vergi gelirlerindeki düşüşle 170,6 milyar TL'ye
yükseldi. Bu, 2006'ya kadar giden veride en yüksek aylık açık
olarak kayda geçti. Yurt içinde bugün açıklanacak önemli veri akışı
bulunmazken, gündeme dair gelişmeler takip edilebilir.

Euro Bölgesi

ABD'de başlayan ve Avrupa'ya sıçrayan bankacılık sektörüne ilişkin
endişeler piyasalarda oynaklığı had safhaya çıkarırken, önemli
merkez bankalarının atacağı adımlara yönelik beklentilerde de
belirsizlik arttı. Dün, Credit Suisse bankasının en büyük ortağı
Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacaklarını
duyurmasıyla bankanın hisse senedi fiyatı yaklaşık yüzde 25 değer
kaybetti. Bankanın hisse fiyatındaki sert düşüş Avrupa borsalarında
piyasa geneline yayılırken, ECB'nin bugünkü toplantısına ilişkin
beklentiler de söz konu endişelerle değişti. Buna göre, para
piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin 50 baz puanlık faiz artışı
ihtimali yüzde 14 seviyesine kadar gerilerken, bankanın faiz
artırımlarına 25 baz puanla devam edeceği öngörülmeye başladı.

ABD

ABD tarafında dün açıklanan veriler de piyasaları sınırlı da olsa
rahatlatırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) atacağı adımlara
ilişkin belirsizlikler öne çıkmaya devam ediyor. Buna göre, ABD'de
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,1
azalırken, yıllık bazda yüzde 4,6 artışla beklentilerin altında
gerçekleşti. Ülkede perakende satışlar ise şubatta aylık bazda
yüzde 0,4 azalarak öngörülerin altında kaldı. ABD'de Fed'in
enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımların etkisinin yavaş
yavaş da olsa görülmesi piyasalarda risk algısının toparlanmasını
sağlıyor. Para piyasalarında Fed'in yüzde 66 ihtimalle 25 baz
puanlık faiz artışına gideceği fiyatlanmaya başlarken, yüzde 34
ihtimalle de bankanın gelecek hafta yapılacak toplantıda faiz
artışlarına ara vereceği tahmin ediliyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.9982 0.04 0.21 1.54
EURTRY 20.1418 0.26 0.31 0.57
EURUSD 1.0602 0.23 0.22 -0.91
GBPUSD 1.2068 0.09 1.25 -0.17
USDJPY 133.17 -0.19 -2.17 1.67

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 19.8928 4.15 19.65 40.65
Dolar Endeksi 104.5690 -5.10 -74.00 104.70
REK 58.7300 - - 388.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,927.50 0.06 0.19 1.72
DAX Yakın Vade 14,923.00 1.35 -4.62 6.68
Dow Jones Yakın
Vade 32,100.00 0.02 -0.49 -3.56

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,913.53 -0.25 4.53 4.93
Gram Altın 1,168.80 -0.22 4.78 6.56
WTI 68.03 -0.56 -10.07 -15.52
BRENT 73.80 -0.48 -9.23 -12.48
Bakır 3.87 -0.15 -3.66 1.74

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 11.3900 10.00 -45.00 156.00
ABD 10 Yıllık 3.5190 5.20 -40.70 -36.10
ABD 2 Yıllık 4.0360 15.30 -84.90 -38.80
Almanya 10 Yıllık 2.1250 -0.50 -51.80 -44.70
Almanya 2 Yıllık 2.3990 -0.50 -87.40 -32.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 18.3998 -1.66 -0.89 8.18
USDIDR 15,398.55 -0.24 -0.60 -0.82
USDTRY 18.9982 0.04 0.21 1.54
USDRUB 76.1600 0.37 0.31 3.62
USDBRL 5.2889 0.02 2.49 0.04
USDCNY 6.9080 0.02 -0.81 0.14
USDMXN 19.0064 0.13 3.71 -2.47
USDCZK 22.6701 -0.34 1.36 0.40
USDHUF 372.1670 -0.71 2.62 -0.24
USDPLN 4.4332 -0.30 -0.03 1.21
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ocak ayında bir önceki aya göre
%0,7 artarken, yıllık bazda %0,9 yükseldi. ABD'de üretici fiyat
endeksi şubat ayında %0,1, düşerken yıllık %4,6 artarak
beklentilerin altında gerçekleşti. Çekirdek ÜFE aylık bazda
değişmezken yıllık bazda %5,4'ten %4,4'e geriledi. Ülkede
perakende satışlar şubat ayında %0,4 ile tahminlere paralel geriledi.
Avrupa Merkez Bankası'nın bugün gerçekleştireceği toplantı ve
Başkan C.Lagarde’ın açıklamaları günün majör başlığı olurken, gün
içinde volatilite artış kaydedebilir. Yaşanan bankacılık krizi sonrası
risk iştahında zayıflama öne çıkarken, faiz beklentileri bozulma
kaydetti. Paritede yükselişlerde 1,718 – 1,0860 ve 1,0961 seviyeleri
direnç, 1,0474 – 1,0373 ve 1,0230 izlenen desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0798

  1.0747  

 1.0649   

1.0551    

 1.0499   

  1.0448  

   1.0350

GBP/USD

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, İngiliz ekonomisinin bu yıl
teknik resesyona girmeyeceğini belirterek, enflasyonun da yıl
sonunda yüzde 2,9’a düşürüleceğini belirtti. Bakan Hunt, İngiliz
hükümetinin “Bahar Dönemi” bütçesine ilişkin olarak parlamentoda
yaptığı konuşmada, hükümetinin hane halkının faturalarının
azaltılması için enerji şirketleri yoluyla yapılan devlet desteğinin
devam ettirileceğini belirterek gelecek üç ay boyunca hane halkının
enerji faturalarının yıllık 2 bin 500 sterlin seviyesinde tutulacağını
kaydetti. Endeks için 1,2153 - 1,2253 - 1,2355 seviyeleri direnç,
1,1982 - 1,1910 - 1,1810 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2232

  1.2149  

 1.1988   

1.1828    

 1.1744   

  1.1661  

   1.1501
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USD/TRY

Yurt içerisinde merkezi yönetim bütçe dengesi şubatta 170,6 milyar
TL açık verirken, yılın ilk iki ayındaki toplam açık 202,8 milyar TL
oldu. Şubat ayı konut satışları ise 80,031 ile Mayıs 2021’den bu
yana en düşük seviyede gerçekleşti. ABD tarafında üretici fiyat
endeksi şubatta beklentilerin altında kalarak %0,1 düşüş eğilimi
gösterirken, yıllık artış ise %5,4’ten %4,6 seviyesine geriledi.
ABD’de perakende satışlar ise şubatta %0,4 düştü ve yıllık artış
%7,68’den %5,39’a geriledi. Haber akışlarının kur fiyatlaması
üzerinde ise kalıcı etkisi olmadı diyebiliriz. Bugün yurt içerisinde veri
akışı sakin. ABD’de ise haftalık işsizlik maaşı başvurular ve
bankacılık sektörüne ilişkin gelişmeler takip edilecek. Dolar/TL, bu
sabah saat 08:30 itibariyle 18,99’lu seviyelerde yatay seyrine
devam ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   19.1134

  19.0484  

 18.9860   

18.9235    

 18.8586   

  18.7936  

   18.7311

EUR/TRY

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ocak ayında bir önceki aya göre
%0,7 artarken, yıllık bazda %0,9 yükseldi. Hazine ve Maliye
Bakanlığı, Şubat ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.
Merkezi yönetim bütçe dengesinde Ocak ayında 32,2 milyar TL
olarak gerçekleşen açık, deprem felaketinin yaşandığı Şubat'ta
vergi gelirlerindeki düşüşle 170,6 milyar TL'ye yükseldi. Bu, 2006'ya
kadar giden veride en yüksek aylık açık olarak kayda geçti. ECB’nin
bugün gerçekleştireceği toplantı ve Başkan C.Lagarde’ın
açıklamaları günün majör başlığı olurken, gün içinde volatilitenin
artış kaydetmesinde etkili olabilir. Yaşanan bankacılık krizi sonrası
risk iştahında zayıflama öne çıkarken, faiz beklentileri bozulma
kaydetti. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 20,15'li
seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   20.4173

  20.3236  

 20.1447   

19.9659    

 19.8722   

  19.7786  

   19.5997

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 16 Mart 2023

XAU/USD

Ons altında hafta başından bu yana oynaklığın yüksek olduğu
görülüyor. 1900$ seviyesinin altına doğru düşüş görülmesine karşın
yine de 1900$ seviyesinin üzerinde tutunmaya çalıştığı dikkat
çekmekte. Bu sabah dolar endeksi 104,45-104,66 aralığında işlem
görüyor. Piyasalarda, bankalarla ilgili gelişmeler yakından izleniyor.
Fed'e dair beklentiler 25 baz puan faiz artışı yönünde
yoğunlaşmışken, haftaya yapılacak Fed toplantısına dair
belirsizliğinde devam ettiği görülüyor. Bu da risk iştahı üzerinde
baskı yaratabiliyor. Bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz
kararı açıklanacak. Karar sonrası ECB Başkanı Lagarde'ın da
konuşması izlenecek. ECB kaynaklı oynaklık yaşanabilir. Ons altın
için 1941$ - 1965$ - 1993$ direnç noktaları, 1890$ - 1862$ - 1848$
destek noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,869.59

  1,864.42  

 1,855.55   

1,846.69    

 1,841.52   

  1,836.35  

   1,827.48

DAX Yakın Vade

Almanya’nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından ifo,
Alman ekonomisi için 2023 ve 2024 yılı ekonomik tahminlerini teyit
etti. Alman ekonomisinin bu yıl geçen yıl ile aynı seviyelerde
olmasını bekleyen ifo, GSYH büyüme tahminini yüzde -0,1 olarak
korudu. Tüketici odaklı sektörlerin yüksek enflasyondan sıkıntı
çektiklerini ve daralmakta olduklarını ifade eden ifo, imalat
aktivitesinin ise büyümeye destek vereceğini öngördü. Alman
ekonomisinin gelecek yıl ise daha güçlü, yüzde 1,7, büyüme
göstermesi bekleniyor. Endeks için 15,190 - 15,500 - 15,746
seviyeleri direnç, 14,634 - 14,388 - 14,077 seviyeleri destek olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,912.00

  15,794.00  

 15,720.00   

15,646.00    

 15,528.00   

  15,410.00  

   15,336.00
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Dow Jones Yakın Vade

ABD'de başlayan ve Avrupa'ya sıçrayan bankacılık sektörüne ilişkin
endişeler piyasalarda oynaklığı had safhaya çıkarırken, önemli
merkez bankalarının atacağı adımlara yönelik beklentilerde de
belirsizlik arttı. ABD'de Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında
attığı adımların etkisinin yavaş yavaş da olsa görülmesi piyasalarda
risk algısının daha da yükselmesini sınırladı. Para piyasalarında
Fed'in yüzde 66 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gideceği
fiyatlanmaya başlarken, yüzde 34 ihtimalle de bankanın gelecek
hafta yapılacak toplantıda faiz artışlarına ara vereceği tahmin
ediliyor. Dow Jones Industrial, seansı %0,87 değer kaybıyla 31,874
seviyesinden kapattı. Bu sabah itibariyle DJI 30 vadeli kontratı
32,173 seviyesinde hareket ediyor. Teknik açıdan 32,465 – 32,849
– 33,261 seviyeleri direnç, 31,669 – 31,257 – 30,873 pivot bölgeleri

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,164.33

  32,683.67  

 32,389.33   

32,095.00    

 31,614.33   

  31,133.67  

   30,839.33

S&P 500 Yakın Vade

Credit Suisse Group AG’nin büyük hissedarlarından birinin bankaya
daha fazla yatırım yapmayı ‘kesin şekilde’ reddetmesi, banka
yönetiminin güveni tesis etmekte zorlanmasına ve ABD’den
Avrupa’ya finansal piyasaların çalkalanmasına neden oldu. Credit
Suisse’in İsviçre Merkez Bankası’ndan “likiditesini güçlendirmek
için” kredi sağlamasının ardından ise piyasalarda bir miktar
toparlanma gözlendi. Satış baskısı başta Avrupa bankaları olmak
üzere küresel bir boyuta ulaştı. Öncesinde Silicon Valley Bank’in
dahil olduğu üç ABD bankasının bir hafta içinde iflas ederek
kapanmış olması, zaten risk iştahının düşük olduğu piyasalara pek
yardımcı olmadı. S&P 500, seansı %0,70 düşüşle 3,891
seviyesinden kapattı. Bu sabah itibariyle S&P 500 vadeli kontratı
3,904 seviyesinde görünümü takip ediliyor. Teknik açıdan 3,937 –

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,040.08

  4,021.67  

 4,008.33   

3,995.00    

 3,976.58   

  3,958.17  

   3,944.83
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Brent Petrol

Petrol fiyatlarında dün sert satışlar yaşandı. Bu sabah sınırlı da olsa
tepki alımları izleniyor. Bankalarla ilgili yaşanan gelişmeler, dün
opsiyon kapamalarında satış opsiyonlarının yoğun olması, petrol
fiyatlarında geri çekilmeleri hızlandırdı. Dün Uluslararası Enerji
Ajansı yayınladığı raporunda, piyasada arz fazlası olduğuna
değindi. Rusya'nın üretiminde azalma beklediklerini ancak
Rusya'nın yeni pazarlar bulması nedeniyle bekledikleri azalmanın
olmadığını belirttiler. DOE haftalık petrol stoklarında 1.55 mn varil
artış kaydedildi. Fiyatlar üzerinde bir hareketliliğe neden olmadı.
Bugün içinde oynaklık yüksek olabilir. Brent petrolde 71,13$ -
67,87$ - 64,08$ destek noktaları olurken, 78,18$ - 81,97$ - 85,23$
direnç noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   89.36

  87.95  

 85.48   

83.01    

 81.60   

  80.19  

   77.72

USD/JPY

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) verilerine
göre, sanayi üretimi ocak ayında bir önceki aya göre mevsimsel
düzeltilmiş verilerle yüzde 4,6 düşüşten yüzde 5,3 düşüşe çekildi.
Yıllık düşüş oranı da yüzde 2,3'ten yüzde 3,1'e indi. Nakliyeler aylık
yüzde 3,1 düşüşten yüzde 3,7 düşüşe, yıllık yüzde 2,4 düşüşten
yüzde 3,0 düşüşe çekildi. Stoklar aylık yüzde 0,9 düşüşten yüzde
1,1 düşüşe, yıllık yüzde 3,1 artıştan yüzde 3,1 artışa revize edildi.
Sanayinin kapasite kullanım oranında da düşüş yaşandı. Mevsimsel
düzeltilmiş verilerle kapasite kullanım aylık yüzde 5,5, yıllık yüzde
1,76 düşüş gösterdi. Endeks için 134,952 - 136,478 - 137,847
seviyeleri direnç, 132,057 - 130,688 - 129,162 seviyeleri destek
noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   139.36

  138.28  

 137.71   

137.14    

 136.06   

  134.98  

   134.41
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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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