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Piyasa Gündemi

ABD’de yaşanan banka iflasları sonrasında küresel bankacılık
sektörüne yönelik artan endişeler ve resesyon korkuları geçen hafta
risk iştahı üzerinde baskı oluşturdu. Alınan önlemler ve
açıklamalara karşın piyasalarda artan güvenli liman talebi, ons
altında yükselişlere ve tahvil faizlerinde sert düşüşlere neden oldu.
Hafta sonu İsviçre’nin en büyük bankası UBS, Credit Suisse’i tarihi
bir anlaşmayla satın alırken, bankacılık sektöründeki gelişmeler
yakından izlenmeye devam edilecektir. 
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Türkiye

TCMB verilerine göre, 2023 Ocak sonu itibarıyla 1 yıl veya daha az
vadesi kalmış dış borç, 196 milyar dolara yükselerek rekor serisini
dördüncü aya taşıdı. OECD Türkiye için 2023 büyüme tahminini
%3'ten %2.8'e düşürdü; küresel ekonomik büyüme tahminini ise
%2.2'den %2.6'ya yükseltti. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi mart
ayı sonuçları açıklandı. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu
tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket döneminde %35,76
iken, bu anket döneminde %37,72 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan
tahıl koridoru anlaşması için her iki tarafla da yapılan görüşmeler
sonunda 19 Mart’ta bitecek olan anlaşma süresinin uzatıldığını
bildirdi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch yılın ilk
değerlendirmesinde Türkiye’nin kredi notu ve görünümünü
değiştirmedi.

Euro Bölgesi

Avrupa'da hafta sonu öne çıkan haber akışının ardından endeks
vadeli kontratlar işlemlere pozitif başlasa da, ilerleyen saatlerde
kazançlarını geri vererek negatife döndü. Analistler, bir tarafında
Credit Suisse olan işlemler nedeniyle Avrupa'da bankacılık
sektörüne ilişkin endişelerin güçlü kaldığını belirterek, konuya ilişkin
haber akışının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

ABD

Küresel piyasalarda, bankacılık sektöründeki sıkıntıların devam
edebileceğine ilişkin endişelerle karışık bir seyir öne çıkarken,
konuyla ilgili gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed)
çarşamba günü açıklanacak para politikası kararları yatırımcıların
odağında yer alıyor. ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık
krizi sebebiyle hafta sonu yoğun mesai yaşanırken, İsviçre'nin en
büyük bankası UBS'in, kriz yaşayan Credit Suisse'i 3 milyar İsviçre
frangına (3,3 milyar dolar) satın alacağı duyuruldu. Öte yandan Fed
ve 5 büyük merkez bankasından yapılan ortak açıklamada, var olan
ABD doları swap hattı düzenlemeleri aracılığıyla likiditeyi artırmak
için koordineli bir adım atıldığı duyuruldu. Analistler, para
piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yüzde 40 ihtimalle faiz
artırmayacağının, yüzde 60 ihtimalle de 25 baz puanlık faiz artışına
gideceğinin öngörülüdüğünü bildirdi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 19.0183 0.00 0.26 1.65
EURTRY 20.2876 0.02 -0.34 1.29
EURUSD 1.0668 0.00 -0.59 -0.30
GBPUSD 1.2196 0.03 0.10 0.88
USDJPY 130.89 -0.77 -1.75 -0.07

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 19.8388 6.75 6.85 35.25
Dolar Endeksi 103.8520 -1.40 8.20 33.00
REK 58.7300 - - 388.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,918.25 -0.73 1.59 1.48
DAX Yakın Vade 14,777.00 -0.97 -1.42 5.64
Dow Jones Yakın
Vade 31,764.00 -0.96 -0.21 -4.57

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 2,005.86 0.83 4.82 10.00
Gram Altın 1,226.50 0.92 5.09 11.82
WTI 65.18 -2.12 -12.85 -19.06
BRENT 70.97 -2.05 -11.71 -15.83
Bakır 3.89 0.22 -2.00 2.28

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 11.5700 75.00 104.00 160.00
Türkiye 10 Yıllık 11.4100 2.00 -17.00 158.00
ABD 10 Yıllık 3.3250 -10.40 -23.70 -55.50
ABD 2 Yıllık 3.6570 -16.00 -32.80 -76.70
Almanya 10 Yıllık 2.0720 -3.80 -18.40 -50.00
Almanya 2 Yıllık 2.1340 -25.00 -55.30 -59.30

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 18.4041 0.04 1.11 8.21
USDIDR 15,368.90 0.01 -0.19 -1.01
USDTRY 19.0183 0.00 0.26 1.65
USDRUB 77.6000 0.83 2.71 5.58
USDBRL 5.2754 -0.08 0.55 -0.22
USDCNY 6.8910 0.06 0.66 -0.11
USDMXN 19.0537 0.75 0.73 -2.23
USDCZK 22.5190 0.14 1.77 -0.27
USDHUF 375.6800 0.69 2.61 0.70
USDPLN 4.4178 0.19 1.28 0.86
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Euro/Dolar

Haftanın son işlem günü Euro Bölgesi’nde enflasyon verisi ön
plandaydı. Euro Bölgesi'nde enflasyon şubat ayında aylık bazda
%0,8 artarken, yıllık bazda beklentilere paralel %8,5 olarak
gerçekleşti. Euro Bölgesi'ndeki enflasyonun %3,1'i gıda, alkol ve
tütün ürünleri, %2,0'si hizmetler, %1,74’ü enerji dışı sanayi ürünleri
ve %1,64’ü enerjiden kaynaklandı. ABD'de sanayi üretimi, şubatta
aylık bazda değişim göstermedi. İmalat sanayi üretimi ise şubatta
aylık bazda %0,1 arttı. Ülkede kapasite kullanım oranı da aynı
dönemde değişmeyerek %78 oldu. ABD, Kanada, İngiltere,
Japonya, Avrupa ve İsviçre merkez bankaları, dolar swap hattı
operasyonlarının sıklığını artırma kararı aldı. Paritede yükselişlerde
1,0698 – 1,0731 ve 1,0777 seviyeleri direnç, 1,0618 - 1,0572 ve
1,0539 izlenen desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0829

  1.0765  

 1.0702   

1.0639    

 1.0575   

  1.0511  

   1.0448

GBP/USD

İngiltere'nin imalat üretimi, 2023'ün ilk üç ayında, ekonominin
iyileşen diğer önlemleriyle uyumlu olarak toparlandı, ancak yapılan
bir ankete göre, firmalar enflasyonist baskılar devam ettikçe
sektörün daralmasını bekliyor. Ticaret kuruluşu Make UK ve
muhasebeciler BDO, üç aylık imalat üretim göstergesinin ilk
çeyrekte +5'ten +21'e yükseldiğini ve geçen yılın başlarından bu
yana en yüksek denge seviyesi olan +24'e yükseldiğini bildirdi.
Üreticiler, önümüzdeki üç ayda +%32'lik bir üretim dengesi bekliyor.
Parite için 1,2217 - 1,2258 - 1,2316 seviyeleri dirençler,1,2118 -
1,2060 - 1,2019 desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2329

  1.2221  

 1.2123   

1.2026    

 1.1918   

  1.1810  

   1.1712
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USD/TRY

TCMB Piyasa Katılıcıları Anketi’ne göre katılımcıların yıl sonu
Dolar/TL beklentisi 22,84 TL’den 22,91 TL’ye yükselirken, yıl sonu
TÜFE beklentisi ise %30,44’den %30,75’e yükseldi. Fitch,
Türkiye’nin kredi notu ve görünümünde bir değişime gitmezken
kredi notunu “B”, görünümü ise “negatif” olarak teyit etti. ABD
tarafında ise kapasite kullanımı şubatta %78 ile bir önceki aya göre
değişim göstermezken, sanayi üretimi ise şubatta aylık bazda
değişim göstermedi. Piyasa beklentisi ise aylık %0,2 artış
yönündeydi. Geçen hafta ABD’de bankacılık sektöründe yaşanan
gelişmelerin etkisi ile dolar endeksi değer kaybederken, kur hafif
alıcılı görünüm sergiledi. Dolar/TL, bu sabah saat 08:30 itibariyle
19,01’li seviyelerde bulunuyor. Dolar endeksi ise 103,81 civarında
hareket ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   19.3259

  19.1706  

 19.0692   

18.9677    

 18.8124   

  18.6570  

   18.5556

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde enflasyon verisi ön plandaydı. Euro Bölgesi'nde
enflasyon şubat ayında aylık bazda %0,8 artarken, yıllık bazda
beklentilere paralel %8,5 olarak gerçekleşti. Euro Bölgesi'ndeki
enflasyonun %3,1'i gıda, alkol ve tütün ürünleri, %2,0'si hizmetler,
%1,74’ü enerji dışı sanayi ürünleri ve %1,64’ü enerjiden
kaynaklandı. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi mart ayı sonuçları
cuma günü açıklandı. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici
enflasyonu beklentisi bir önceki anket döneminde %35,76 iken, bu
anket döneminde %37,72 oldu. Uluslararası kredi derecelendirme
kuruluşu Fitch yılın ilk değerlendirmesinde Türkiye’nin kredi notu ve
görünümünü değiştirmedi. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde
20,28’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   20.8060

  20.5535  

 20.3652   

20.1768    

 19.9243   

  19.6719  

   19.4835
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XAU/USD

Ons altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Bu sabah spot
piyasada ons altında 1968-1993$ arasında bir seyir izleniyor.
Küresel piyasaların gündeminde, bankalarla ilgili gelişmeler yer
alıyor. Bankacılık krizi mi yaşanacak söylemleri, piyasaları tedirgin
ediyor. Bu da risk iştahının zayıf seyretmesine neden oluyor.
Konuya yakın kaynaklara göre, İsviçre'nin en büyük bankası UBS,
Credit Suisse'i 2 milyar doların üzerinde bir rakama satın alma
konusunda anlaştığı belirtildi. ABD, Kanada, İngiltere, Japonya,
Avrupa ve İsviçre Merkez Bankalarının da ortak bir kararla,
piyasadaki likiditeyi sağlamak için adımlar attığı görülüyor. Bugün
için bankalarla ilgili gelişmeler takip edilecektir. Ons altında 1940$ -
1894$ - 1870$ destek noktaları, 2009$ - 2033$ - 2079$ direnç
noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,863.71

  1,849.66  

 1,840.14   

1,830.62    

 1,816.57   

  1,802.52  

   1,793.00

DAX Yakın Vade

Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Almanya Başbakanı Olaf
Scholz, küresel tedarik zincirlerindeki aksaklıklara karşı ekonomi
güvenliği konusunda yakın işbirliği yapma kararı aldı. Scholz,
burada yaptığı konuşmada, her iki ülkenin Kovid-19 ve Rusya-
Ukrayna Savaşı gibi küresel krizlerin ortaya çıkardığı ekonomik
bağımlılıklardan doğru dersler çıkarmaya istekli olduğunu söyledi.
Görüşmeye ilişkin yapılan ortak açıklamada, iki ülkenin, ekonomi
güvenliği için işbirliğini güçlendirme ile ikili savunma işbirliği
faaliyetleri için yasal bir çerçeve oluşturulması konularında anlaştığı
belirtildi. Endeks için 1,209- 1,494 - 1,15674 seviyeleri direnç,
14,744 - 14,564 - 14,279 seviyeleri desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,724.67

  15,501.33  

 15,362.67   

15,224.00    

 15,000.67   

  14,777.33  

   14,638.67
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Dow Jones Yakın Vade

Küresel piyasalarda, bankacılık sektöründeki sıkıntıların devam
edebileceğine ilişkin endişelerle karışık bir seyir öne çıkarken,
konuyla ilgili gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed)
çarşamba günü açıklanacak para politikası kararları yatırımcıların
odağında yer alıyor. Öte yandan Fed ve 5 büyük merkez
bankasından yapılan ortak açıklamada, var olan ABD doları swap
hattı düzenlemeleri aracılığıyla likiditeyi artırmak için koordineli bir
adım atıldığı duyuruldu. Dow Jones Industrial, seansı %1,19 değer
kaybıyla 31,861 seviyesinden kapattı. Bu sabah itibariyle DJI 30
vadeli kontratı 31,926 seviyesinde hareket ediyor. Teknik açıdan
32,436 – 32,819 – 33,063 seviyeleri direnç, 31,809 – 31,565 –
31,181 pivot bölgeleri ise destek olarak takip edilebilir.

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

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yüzde 40
ihtimalle faiz artırmayacağının, yüzde 60 ihtimalle de 25 baz puanlık
faiz artışına gideceğinin öngörüldüğünü bildirdi. Fed'in nihai faiz
oranını yüzde 5 seviyesinde belirleyeceğine yönelik fiyatlamaların
güç kazandığını aktaran analistler, söz konusu durumda bankacılık
krizinin ABD'de küçük ve orta ölçekli bankalara sıçrayabileceği
endişesinin etkili olduğunu belirtti. S&P 500, seansı %1,10 düşüşle
3,916 seviyesinden kapattı. Bu sabah itibariyle S&P 500 vadeli
kontratı 3,934 seviyesinde görünümü takip ediliyor. Teknik açıdan
3,993 – 4,039 – 4,069 seviyeleri direnç, 3,916 – 3,886 – 3,840 pivot
bölgeleri ise destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,057.42

  3,998.08  

 3,927.42   

3,856.75    

 3,797.42   

  3,738.08  

   3,667.42
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Brent Petrol

Petrol fiyatları bu sabah hafif satıcılı işlem görüyor. Global olarak
yavaşlama, Merkez Bankalarının faiz artışları, doğalgaz
fiyatlarındaki sert düşüş, petrol fiyatları üzerinde baskı yaratıyor.
OPEC+ teknik komite toplantısının bu hafta içerisinde yapılması
bekleniyor. Ancak toplantıya dair bir değişiklik beklenmiyor.
Bankacılık sektöründe yaşananlar, petrol fiyatları üzerinde negatif
etkisini gösteriyor. Bu hafta içinde Fed'in faiz kararı takip edilecek.
Fed'in kararı, ekonomik projeksiyonları ve Fed Başkanı Powell'ın
konuşması, çarşamba günü piyasaların seyri üzerinde etkili
olacaktır. Bugün için veri takvimi sakin. Bankalarla ilgili gelişmeler
izlenebilir. Brent petrolde 70,66$ - 68,77$ - 66,15$ destek noktaları,
75,17$ - 77,79$ - 79,68$ direnç noktaları olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   87.87

  85.44  

 82.92   

80.39    

 77.96   

  75.53  

   73.00

USD/JPY

Japonya hükümeti ülkenin artan enflasyonunu kontrol altına almak
için 2022 bütçesinin rezerv fonlarından 2 trilyon yen'in (15 milyar
dolar) üzerinde tahsis etmeye hazırlanıyor. Yomiuri gazetesinin
haberinde, planla ilgili kararın Başbakan Fumio Kishida
başkanlığında 22 Mart'ta yapılacak bir toplantıda verileceği belirtildi.
Habere göre plan, sıvılaştırılmış gaz, fabrikalarda yüksek voltajlı
elektrik ve hayvan yetişticilerinin kullandığı yem fiyatlarındaki artışı
çözmeyi amaçlıyor. Parite için 133,184 - 134,55 - 135,36 seviyeleri
direnç noktaları, 130,99 - 130,18 - 128,81 destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   139.41

  138.20  

 136.53   

134.86    

 133.65   

  132.44  

   130.77
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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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