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Piyasa Gündemi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) dünkü toplantısında 50 baz puan
faiz artırımına gitti. ECB Başkanı Lagarde likidite ihtiyacı oluşursa
ellerinde gerekli araçların bulunduğu ve bankacılık sektörünün
güçlü olduğu mesajını verdi. ABD’de sıkıntı yaşayan First Republic
Bank’ın dün akşam 11 bankadan 30 milyar dolar mevduat
sağlaması piyasalarda olumlu algılandı. Bankacılık sektörüne ilişkin
endişelerin bir miktar yatışmasıyla dün küresel risk iştahı
toparlanma kaydetti.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    13:00 Euro Bölgesi – TÜFE Önem: Yüksek
•    16:15 ABD – Sanayi Üretimi Önem: Orta

Türkiye

Merkez Bankası rezervlerinde geçen hafta yataya yakın bir
performans kaydedildi. Merkez Bankası verilerine göre brüt
rezervler 10 Mart haftasında 120 milyar dolara geriledi. Döviz
mevduatlarında 20 Ocak'tan itibaren başlayan gerileme 10 Mart
itibariyle sona erdi ve yurtiçi yerleşikler yeniden döviz mevduatlarını
artırdı. Geçen hafta döviz mevduatları parite etkisinden arındırılmış
olarak 1,2 milyar dolar arttı, KKM hesapları ise 26,2 milyar lira
büyüdü. Yabancı yatırımcılar, geçen hafta net 53,5 milyon dolarlık
hisse senedi, 56,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve
500 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı. TCMB Ocak ayına
ilişkin konut fiyat endeksine göre Ocak'ta aylık fiyat artışı 5 ayın en
yüksek seviyesine çıktı. Konut fiyatları Ocak ayında bir önceki yıla
göre %153,1 artış kaydetti. Aylık olarak ise fiyatlarda %6,9 oranında
arttı. Ocak ayıyla birlikte aylık enflasyon serisi 48. aya yükseldi. Yurt
içinde bugün piyasa katılımcıları anketinin ve Fitch’in
değerlendirmesini açıklaması bekleniyor.

Euro Bölgesi

Avrupa'da dün ECB üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak,
2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı. Bankadan yapılan
açıklamada, enflasyonun çok uzun süre çok yüksek seviyelerde
kalacağının tahmin edildiği kaydedilerek, piyasalardaki belirsizlikler
nedeniyle kararların veri odaklı alınmaya edileceği bildirildi. Toplantı
sonrası açıklamalarda bulunan Christine Lagarde, bankacılık krizine
ilişkin sorulara, finansal istikrarı korumak için ellerinde önemli
araçlar bulunduğu ve gerekmesi halinde bunları kullanmaktan
çekinmeyecekleri şeklinde cevap verdi. Fiyat istikrarı ile finansal
istikrarın farklı araçlarla idare edilebileceğini belirten Lagarde, para
politikasına ilişkin belirsizlikler nedeniyle bankanın makroekonomik
veri akışını yakından izleyeceğini ifade etti.

ABD

ABD ve Avrupa'da bankacılık krizine yönelik atılan adımlar
piyasalarda risk iştahını güçlendirirken, ABD'de para politikasına
ilişkin belirsizliklerin sınırlı da olsa azaldığı görülüyor. Dün, ABD
Hazine Bakanlığı, ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Federal
Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), bankacılık krizinde adı geçen
bankalardan biri olan First Republic Bank'ın 11 büyük bankadan 30
milyar dolarlık mevduat aldığını duyurdu. Söz konusu gelişmenin
ardından pay piyasalarında alışlar güçlenirken, ülkede dün
açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller üretmeye devam
etti. ABD'de konut başlangıçları, şubatta yüzde 9,8 artışla 1 milyon
450 bine yükselerek beklentileri aşarken, ilk kez işsizlik maaşı
başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Mart ile biten haftada 192
bine gerileyerek öngörülerin altında kaldı. 

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 19.0058 0.02 0.20 1.58
EURTRY 20.2678 0.51 0.45 1.20
EURUSD 1.0663 0.48 0.23 -0.35
GBPUSD 1.2168 0.48 1.18 0.65
USDJPY 132.95 -0.59 -1.41 1.51

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 19.7713 -12.15 6.00 28.50
Dolar Endeksi 103.9670 -44.20 -67.00 44.50
REK 58.7300 - - 388.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,999.50 0.13 3.54 3.59
DAX Yakın Vade 15,197.00 0.31 -1.31 8.64
Dow Jones Yakın
Vade 32,478.00 -0.02 1.75 -2.42

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,932.31 0.66 3.47 5.96
Gram Altın 1,180.74 0.71 3.58 7.64
WTI 68.72 0.41 -10.39 -14.67
BRENT 74.62 0.35 -9.41 -11.50
Bakır 3.90 0.04 -2.69 2.67

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 11.4100 2.00 -17.00 158.00
ABD 10 Yıllık 3.5490 -3.30 -14.10 -33.10
ABD 2 Yıllık 4.1430 -4.40 -43.90 -28.10
Almanya 10 Yıllık 2.2880 0.00 -21.60 -28.40
Almanya 2 Yıllık 2.6030 0.30 -48.40 -12.40

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 18.3091 -0.45 -0.05 7.65
USDIDR 15,352.30 -0.50 -0.82 -1.12
USDTRY 19.0058 0.02 0.20 1.58
USDRUB 76.4600 -1.41 0.74 4.03
USDBRL 5.2323 0.04 0.39 -1.03
USDCNY 6.8713 -0.39 -0.51 -0.39
USDMXN 18.6897 -0.15 1.00 -4.10
USDCZK 22.4700 -0.55 1.10 -0.49
USDHUF 369.9760 -0.46 2.76 -0.82
USDPLN 4.4020 -0.55 0.07 0.50
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Euro/Dolar

Bankacılık krizi sonrasında artan endişelerle faiz beklentileri
bozulma kaydederken, ECB dün faizleri 50 baz puan artırdı. Karar
metninde enflasyonun uzun bir süre çok yüksek seviyede kalacağı
öngörüsü yer aldı. Metinde belirsizliğin veri odaklı bir yaklaşım
gerektirdiği ifade edildi. Başkan C. Lagarde likiditenin
sağlanmasının gerektiği durumda bankanın elinde araçları
olduğunu vurguladı. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda
bulunanların sayısı, 192 bine gerileyerek beklentilerin altında kaldı.
Açıklanan verilere göre, başvurularda Temmuz'dan bu yana en hızlı
düşüş kaydedildi. Euro Bölgesi’nde enflasyon ve ABD’de
açıklanacak veriler önemini koruyor. Paritede yükselişlerde 1,0648 -
1,0684 - 1,0732 seviyeleri direnç, 1,0563 - 1,0515 - 1,0479 izlenen
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0623

  1.0599  

 1.0573   

1.0547    

 1.0523   

  1.0499  

   1.0473

GBP/USD

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. Bakan Hunt, Bütçe Sorumluluk Ofisi’nin (OBR)
tahminlerine göre ekonominin bu yıl sonunda yüzde 0,2
daralabileceğini fakat buna rağmen ekonominin iki çeyrek üst üste
daralmayacağını, böylece ülke ekonomisinin teknik resesyona
girmeyeceğini belirtti GBP/USD paritesi bu sabah itibariyle 1,2153
seviyesinde fiyatlanıyor. Paritede 1,2149 – 1,2188 – 1,2250
dirençler, 1,2048 – 1,1987 – 1,1948 desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1927

  1.1893  

 1.1871   

1.1849    

 1.1815   

  1.1781  

   1.1758
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USD/TRY

Yurt içerisinde TCMB’nin brüt döviz rezervi geçen hafta 120 milyar
dolar olarak gerçekleşirken, net rezervi ise swap dahil 18,7 milyar
dolar oldu. Geçen hafta yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,1
milyar dolar artarak 187,6 milyar dolara yükselirken, kur korumalı
mevduat büyüklüğü ise 26,2 milyar TL artışla 1,6 trilyon TL’ye
yükseldi. Diğer taraftan konut fiyatları ocakta %6,9 artış
kaydederken, yıllık artış ise %153,1 olarak gerçekleşti. ABD
tarafında ise geçen hafta işsizlik maaşı başvuruları 192 bine
geriledi. Diğer taraftan ülkede konut başlangıçları şubatta %9,8
artarak 1,450 bine yükselirken, inşaat izinleri de %13,8 artışla 1,524
bine yükseldi. Açıklanan verilerin fiyatlamalara etkisi olmadı.
Dolar/TL, bu sabah saat 08:30 itibariyle 19,00’lu seviyelerde
hareket ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   19.0738

  19.0324  

 18.9883   

18.9442    

 18.9028   

  18.8614  

   18.8173

EUR/TRY

Yaşanan bankacılık krizi sonrasında kriz endişelerinin artış
kaydetmesi ile faiz beklentileri bozulma kaydederken, ECB 50 baz
puan faiz arttırdı.Karar metninde enflasyonun uzun bir süre çok
yüksek seviyede kalacağı öngörüldü. Metinde belirsizliğin veri
odaklı bir yaklaşım gerektirdiği ifade edildi. Başkan C. Lagarde
likiditenin sağlanmasının gerektiği durumda bankanın elinde
araçları olduğunu vurguladı. Merkez Bankası rezervlerinde geçen
hafta yataya yakın bir performans kaydedildi. Döviz mevduatlarında
20 Ocak'tan itibaren başlayan gerileme 10 Mart itibariyle sona erdi
ve yurtiçi yerleşikler yeniden döviz mevduatlarını artırdı. Geçen
hafta döviz mevduatları 1,2 milyar dolar arttı, KKM hesapları ise
26,2 milyar lira büyüdü. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde
20,22’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   20.1437

  20.0857  

 20.0346   

19.9834    

 19.9254   

  19.8674  

   19.8163
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XAU/USD

Küresel piyasalarda, bankacılık sektöründeki gelişmeler, Fed'in
toplantısına dair beklentilerin değişiklik göstermesi, ons altın fiyatları
üzerinde de etkili oldu. Hafta içerisinde ons altında 1900$
seviyesinin altına doğru sınırlı bir düşüş yaşanmasına karşın
yeniden 1900$ seviyesinin üzerine doğru yükselişini
gerçekleştirmeyi başardı. Son günlerde 1900$ seviyesinin üzerinde
seyrini sürdürüyor. Dolar endeksi bu sabah 104,06-104,44
aralığında işlem görüyor. Bugün ABD'de veriler takip edilecek.
Açıklanacak verilerin sınırlı da olsa fiyatlamalar üzerinde etkili
olması beklenebilir. Gelecek hafta Fed toplantısı olacak, Fed
belirsizliği etkisini korumaya devam ediyor. Ons altın için 1932 -
1945 - 1958 direnç noktaları, 1906 - 1894 - 1880 destek noktaları
olarak takip ediliyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,878.56

  1,865.14  

 1,839.60   

1,814.07    

 1,800.64   

  1,787.22  

   1,761.68

DAX Yakın Vade

Avrupa'da dün ECB üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak,
2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı. Bankadan yapılan
açıklamada, enflasyonun çok uzun süre çok yüksek seviyelerde
kalacağının tahmin edildiği kaydedilerek, piyasalardaki belirsizlikler
nedeniyle kararların veri odaklı alınmaya edileceği bildirildi. Fiyat
istikrarı ile finansal istikrarın farklı araçlarla idare edilebileceğini
belirten Lagarde, para politikasına ilişkin belirsizlikler nedeniyle
bankanın makroekonomik veri akışını yakından izleyeceğini ifade
etti. DAX, son kapanışın ardından yüzde 1,57 yükseliş kaydederken
seansı 14,967 seviyesinden sonlandırdı. Bu sabah itibariyle endeks
15,191 seviyesinde hareket ediyor. Endekste 15,346 – 15,663 –
15,911 dirençler, 14,782 – 14,534 – 14,217 desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,738.00

  15,622.00  

 15,510.00   

15,398.00    

 15,282.00   

  15,166.00  

   15,054.00
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Dow Jones Yakın Vade

ABD Borsaları dün JPMorgan, BofA ve Citi’nin dahil olduğu büyük
ABD bankalarının piyasaları sakinleştirmek için First Republic
Bank’e 30 milyar dolar mevduat yatırması sonrası günü yükselişle
tamamladı. Dow Jones endeksi 1,17%, S&P 500 endeksi 1,76% ve
NASDAQ endeksi 2,48% yükseliş yaşadı. Yeni günde ABD
vadelilerinde yatay bir görünüm olduğu söylenebilir. Bugün
piyasaları etkileyecek önemli bir veri akışının bulunmadığı, ikincil
verilerin açıklanacağı da belirtilebilir. Endeks için 32,749 - 33,000 -
33,481 seviyeleri direnç, 32,017 - 31,536 - 31,285 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,477.67

  32,999.33  

 32,741.67   

32,484.00    

 32,005.67   

  31,527.33  

   31,269.67

S&P 500 Yakın Vade

ABD Borsaları dün JPMorgan, BofA ve Citi’nin dahil olduğu büyük
ABD bankalarının piyasaları sakinleştirmek için First Republic
Bank’e 30 milyar dolar mevduat yatırması sonrası günü yükselişle
tamamladı. Dow Jones endeksi 1,17%, S&P 500 endeksi 1,76% ve
NASDAQ endeksi 2,48% yükseliş yaşadı. Yeni günde ABD
vadelilerinde yatay bir görünüm olduğu söylenebilir. Bugün
piyasaları etkileyecek önemli bir veri akışının bulunmadığı, ikincil
verilerin açıklanacağı da belirtilebilir. Endeks için 4032 - 4068 -
4137 seviyeleri direnç, 3927 - 3859 - 3823 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,100.25

  4,060.00  

 3,990.00   

3,920.00    

 3,879.75   

  3,839.50  

   3,769.50
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Brent Petrol

Petrol fiyatları bu sabah alıcılı işlem görüyor. Bankacılık
sektöründeki gelişmeler ve opsiyon kapamaları, petrol fiyatlarının
seyri üzerinde bu hafta etkili oldu. Hafta içerisinde yaklaşık yüzde
10 petrol fiyatlarında gerileme yaşandı. Son iki gündür toparlanma
çabası içerisinde olduğu görülüyor. Suudi Arabistan, Avrupa ve
Asya müşterilerine fiyatlarını arttırdığını duyurdu. Bu da, piyasaya
güvendiklerini ve petrol talebinin iyi olacağını düşündüklerini
gösteriyor. Gelecek hafta, OPEC+ teknik komite toplantısının
yapılması bekleniyor. Son dönemde yaşanan oynaklığın ele
alınması beklenirken, yeni bir karar beklentisi bulunmuyor. Brent
petrol için 76,12 - 77,66 - 79,80 direnç noktaları, 72,44 - 70,30 -
68,76 destek noktaları olarak görülüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   84.70

  84.05  

 83.18   

82.31    

 81.66   

  81.02  

   80.14

USD/JPY

Japonya’da Şubat ayında ihracat ve ithalat büyümesi beklentilerin
altında kaldı, ticaret açığı genişledi. Japonya’nın ticaret açığı Şubat
ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,2 artarak
897,7 milyar yen’e (6,76 milyon dolar) yükseldi. Hükümet verilerine
göre Şubat ayında ihracat yüzde 6,5, ithalat ise yüzde 8,3 arttı.
Bunlar, sırasıyla yüzde 7,1 ve yüzde 12,2 ihracat ve ithalat
büyümesi bekleyen ekonomistlerin tahminlerinden daha düşüktü.
USD/JPY paritesi bu sabah itibariyle 134,70 seviyesinde
fiyatlanıyor. Parite için teknik anlamda 134,50 – 135,21 – 136,61
direnç, 132,39 – 131,00 – 130,28 noktaları ise destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   139.37

  138.64  

 137.94   

137.25    

 136.52   

  135.79  

   135.09
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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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