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Piyasa Gündemi

UBS'nin Credit Suisse'i tarihi bir anlaşmayla devralması ve küresel
çapta bankalara yönelik endişelerin bir miktar yatışmasıyla yeni
haftanın ilk işlem gününde risk iştahında toparlanma kaydedildi.
Ancak piyasaların bankacılık sektöründeki gelişmelere olan
hassasiyeti oldukça yüksek seyrediyor. Bu konudaki gelişmeler
yakından izlenirken, bugün başlayan ve yarın sona erecek Fed
toplantısından çıkacak karar da risk iştahı ve fiyatlamaları
şekillendirecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    13:00 Euro Bölgesi – ZEW Ekonomik Güveni Önem: Orta
•    17:00 ABD – Mevcut Konut Satışları Önem: Orta

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bankalardan net döviz
fazlası olan firmalara daha yüksek kur uygulamasını talep ettiği
belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 ihalede 2,87 milyar TL
borçlanmaya gitti. İhale öncesi toplam satış ise 1,79 milyar TL oldu.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen,  Avrupa
Komisyonu’nun deprem sonrası yeniden yapılanma için Türkiye’ye
1 milyar euroluk destek sağlayacaklarını açıkladı. Yurt içinde bugün
açıklanacak önemli veri akışı bulunmazken, gündeme dair
gelişmeler takip edilecek.

Euro Bölgesi

Avrupa'da Credit Suisse'e ilişkin endişelerin azalmasıyla dün pozitif
bir seyir izlenirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı
Christine Lagarde dünkü konuşmasında ECB’nin piyasalardaki
durumu yakından izlediğini ve gerekirse Avrupa Bölgesi'nde fiyat ve
finansal istikrarı korumak için gerekeni yapmaya hazır olduğunu
bildirdi. Bölge enflasyonunun uzun süre daha yüksek kalacağına
işaret eden Lagarde, ECB’nin gelecekteki tüm faiz kararlarını gelen
verilere bağlı olarak alacağını yineledi. Lagarde, “Artan belirsizlik
seviyesi, faiz kararlarımızda veriye dayalı bir yaklaşımın önemini
pekiştiriyor." dedi.

ABD

Analistler, son dönemdeki gelişmelerin ardından Fed'in atacağı
adımlara ilişkin belirsizliklerin oldukça yüksek olduğunu belirterek,
bu durumun yatırımcıları "bekle-gör" duruşuna yönlendirdiğini
bildirdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 73
ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü aktaran
analistler, sene sonuna kadar ise 100 baz puanlık faiz indiriminin
beklendiğini söyledi. Bankacılık sektöründeki sıkıntıların ardından
alınan önlemlerle merkez bankalarının arasındaki swap hatları
ağının, küresel fonlama piyasalarındaki baskıları hafifletmek için
önemli bir likidite desteği işlevi gördüğü ve böylece bu tür baskıların
hanehalkı ve işletmelere yönelik kredi arzının üzerindeki etkileri
hafifletmeye yardımcı olduğu kaydedildi. Analistler, ABD'de
enflasyonun güçlü seyrine korumasına karşın yavaşlama eğilimi
gösterdiğine dikkati çekerek, bankacılık sektöründeki gelişmelerin
ardından Fed'in yarın açıklayacağı kararlar ile Fed Başkanı Jerome
Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda cevap bekleyen
birçok soru olduğunu ifade etti.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 19.0254 0.08 0.26 1.69
EURTRY 20.3750 -0.05 0.04 1.73
EURUSD 1.0710 -0.12 -0.21 0.09
GBPUSD 1.2253 -0.20 0.77 1.36
USDJPY 131.66 0.26 -1.91 0.52

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 19.9463 10.75 8.35 46.00
Dolar Endeksi 103.5050 16.10 -23.60 -1.70
REK 58.7300 - - 388.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,988.75 0.14 1.74 3.31
DAX Yakın Vade 15,218.00 0.87 -0.04 8.79
Dow Jones Yakın
Vade 32,484.00 0.09 1.00 -2.41

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,975.13 -0.20 3.74 8.31
Gram Altın 1,208.16 -0.11 4.00 10.14
WTI 67.48 -0.58 -5.79 -16.20
BRENT 73.23 -0.64 -5.21 -13.16
Bakır 3.93 -0.21 -0.78 3.53

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 12.3500 78.00 153.00 238.00
Türkiye 10 Yıllık 11.8200 41.00 58.00 199.00
ABD 10 Yıllık 3.4820 -0.30 -21.00 -39.80
ABD 2 Yıllık 3.9900 -0.10 -24.40 -43.40
Almanya 10 Yıllık 0.0000 0.00 0.00 0.00
Almanya 2 Yıllık 2.3500 0.30 -53.80 -37.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 18.5530 0.31 2.34 9.08
USDIDR 15,348.20 0.04 -0.13 -1.14
USDTRY 19.0210 0.06 0.23 1.67
USDRUB 77.1995 0.75 1.91 5.03
USDBRL 5.2373 -0.01 -0.32 -0.94
USDCNY 6.8784 0.00 0.10 -0.29
USDMXN 18.8244 0.04 1.23 -3.41
USDCZK 22.4060 0.23 1.13 -0.77
USDHUF 368.3920 0.12 1.50 -1.25
USDPLN 4.3954 0.17 0.24 0.35
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Euro/Dolar

Haftanın ilk işlem günü Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip
Almanya’da üretici fiyat endeksi şubatta bir önceki aya kıyasla %0,3
gerilerken, yıllık bazda %15,8 arttı. Üretici fiyatları üzerinde yukarı
yönlü baskı enerji fiyatlarındaki düşüşle zayıfladı. Ancak açıklanan
rakam zayıflamaya rağmen beklentilerin üzerinde geldi. Euro
Bölgesi'nde ise ihracat, Ocak'ta 2022'nin aynı dönemine kıyasla
%11 yükselişle 222,9 milyar euro, ithalat da %9,7 artışla 253,5
milyar euro oldu. Euro Bölgesi'nin ticaret açığı, Ocak'ta 30,6 milyar
euro olarak kayıtlara geçti. Dolar endeksinde zayıflama
kaydedilirken, paritede toparlanma öne çıkmaktadır.
Yükselişlerde  1,0759 - 1,0794 - 1,0858 seviyeleri direnç, 1,0659 -
1,0595 - 1,0560 takip edilen destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0829

  1.0765  

 1.0702   

1.0639    

 1.0575   

  1.0511  

   1.0448

GBP/USD

ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık kriziyle artan
endişeler alınan önlemlerle hafiflerken, Fed'in para politikası
kararları yatırımcıların odağına yerleşti. Analistler, ABD'de
enflasyonun güçlü seyrine korumasına karşın yavaşlama eğilimi
gösterdiğine dikkati çekerek, bankacılık sektöründeki gelişmelerin
ardından Fed'in yarın açıklayacağı kararlar ile Fed Başkanı Jerome
Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda cevap bekleyen
birçok soru olduğunu ifade etti. GBP/USD paritesi bu sabah
itibariyle 1,2251 seviyesinde fiyatlanıyor. Paritede teknik açıdan
1,2320 – 1,2361 – 1,2438 seviyeleri direnç, 1,2202 – 1,2125 –
1,2084 noktaları ise destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2329

  1.2221  

 1.2123   

1.2026    

 1.1918   

  1.1810  

   1.1712
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USD/TRY

Haftanın ilk işlem gününde kur tarafında düşük volatilitede yatay
seyirlerin etkili olduğu görüldü. Dolar endeksi haftaya sınırlı düşüşle
başlarken, gelişmekte olan ülke para birimleri, dolar karşısında
ağırlıkla sınırlı değer kazançları yaşadı. ABD’de bankacılık
sektörüne ilişkin yaşanan gelişmeler takip edilmeye devam
edilirken, yarın Fed’in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell’ın vereceği
kararlar önem kazanmış durumda. Bugün yurt içerisinde önemli bir
veri akışı bulunmuyor. ABD tarafında ise mevcut konut satışları
takip edilecek. Açıklanacak verinin fiyatlamalara etkisinin sınırlı
olabileceğini değerlendiriyoruz. Dolar/TL, bu sabah saat 08:30
itibariyle 19,01’li seviyelerde yatay seyrine devam ediyor. Dolar
endeksi ise 103,30 civarlarında hareket ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   19.3259

  19.1706  

 19.0692   

18.9677    

 18.8124   

  18.6570  

   18.5556

EUR/TRY

Almanya’da üretici fiyat endeksi şubatta bir önceki aya kıyasla %0,3
gerilerken, yıllık bazda %15,8 arttı. Üretici fiyatları üzerinde yukarı
yönlü baskı enerji fiyatlarındaki düşüşle zayıfladı. Euro Bölgesi'nde
ise ihracat, Ocak'ta 2022'nin aynı dönemine kıyasla %11 yükselişle
222,9 milyar euro, ithalat da %9,7 artışla 253,5 milyar euro oldu.
Euro Bölgesi'nin ticaret açığı, Ocak'ta 30,6 milyar euro olarak
kayıtlara geçti. ECB Başkanı C. Lagarde küresel bankacılık
sektöründe yaşanan krize karşı Euro Bölgesi'nde bankacılık
sektörünün dirençli olduğunu söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı
dün 2 ihalede 2,87 milyar TL borçlanmaya gitti. İhale öncesi toplam
satış ise 1,79 milyar TL oldu. Euro/TL kuru bu sabah 08:30
saatlerinde 20,37’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 dün yeniden 2000$ seviyesinin üzerine doğru yükseldi.
Son bir yıldır, bu seviyeler test edilmiyordu. Son günlerde,
bankacılık sektörüne dair endişeler ve Fed'in 25 baz puan faiz
artıracağına dair beklentiler, güvenli liman olan ons altına yönelik
talebinde artmasını sağlıyordu. Bu nedenle, ons altında son
günlerde hızlı bir yükseliş dikkat çekiyor. Ancak bu yükseliş
sonrasında yerini kar satışlarına bırakabiliyor. Fed'in toplantısı
bugün başlayacak ve yarın sonuçlanacak. Piyasalarda bu sabah
risk iştahı toparlanma çabasında olduğu görülüyor. Fed'in yarınki
toplantısına kadar belirsizlik süreceği için temkinli seyirler
beklenebilir. Bugün için veri takvimi sakin. Ons altında 2003 - 2028 -
2047 destek noktaları, 1959 - 1940 - 1915 direnç noktaları olarak
izlenebilir.

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

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), “inatçı yüksek enflasyon”
nedeniyle Alman ekonomisinde bir resesyon beklediğini duyurdu.
Öte yandan, Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine
göre, ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta bir önceki aya
kıyasla yüzde 0,3 gerilerken, yıllık bazda yüzde 15,8 arttı. Almanya
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BaFin) ile Maliye
Bakanlığı, Credit Suisse'i kurtarma operasyonundan sonra Alman
mali sisteminin şoklara karşı "dirençli" olduğunu belirtti. Almanya
hisse senedi endeksi DAX, son kapanışın ardından yüzde 1,12
yükseliş kaydederken seansı 14,933 seviyesinden sonlandırdı. Bu
sabah itibariyle endeks 15,145 seviyesinde hareket ediyor. Teknik
açıdan 15,209 – 15,494 – 15,674 seviyeleri direnç, 14,744 – 14,564
– 14,279 pivot noktaları ise destek olarak takip edilebilir.

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 krizine ilişkin endişelerin
azalmasıyla risk iştahında artış yaşanıyor.  Dow Jones endeksi
yüzde 1,20, S&P 500 endeksi yüzde 0,89 ve NASDAQ endeksi
yüzde 0,39 yükseliş yaşadı. Yeni günde ABD hazinesinin mevduat
garantisi planı haberiyle birlikte ABD hisse vadelileri hafif yükselişle
pozitif trendin devamına işaret ediyor. Bugün veri anlamında,
ABD’de konut satışları verisi birincil veri olarak takip edilebilir.
Endeks için 32,769 - 33,064 - 33,621 seviyeleri direnç, 31,917 -
31,360 - 31,065 seviyeleri 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

Küresel piyasalarda bankacılık krizine ilişkin endişelerin
azalmasıyla risk iştahında artış yaşanıyor.  Dow Jones endeksi
yüzde 1,20, S&P 500 endeksi yüzde 0,89 ve NASDAQ endeksi
yüzde 0,39 yükseliş yaşadı. Yeni günde ABD hazinesinin mevduat
garantisi planı haberiyle birlikte ABD hisse vadelileri hafif yükselişle
pozitif trendin devamına işaret ediyor. Bugün veri anlamında,
ABD’de konut satışları verisi birincil veri olarak takip edilebilir.
Endeks için 4018 - 4049 - 4110 seviyeleri direnç, 3926 - 3865 -
3834 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

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 satıcılı işlem görüyor. Küresel piyasalarda,
bankacılık sektörüne dair yaşanan gelişmeler, petrol fiyatları
üzerinde de baskı yaratabiliyor. Rusya, şubat ayında Suudi
Arabistan'ı geçerek Çin'in en büyük petrol tedarikçisi oldu. Goldman
Sachs yayınladığı raporunda, bankacılık sektörü ve durgunluk
potansiyeline yönelik endişelerin Çin'den gelen talep artışına ağır
basması nedeniyle petrol fiyatı tahminlerini aşağı çektiğini bildirdi.
OPEC üreticilerinin ise üretimi 2023 yılının ikinci yarısı yerine artık
2024 yılının üçüncü çeyreğinde arttırmasını beklediğini belirtti.
Bugün için API stokları takip edilebilir. Brent petrol için 75,08 - 76,33
- 78,82 direnç noktaları, 71,34 - 68,85 - 67,60 destek noktaları
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   87.87

  85.44  

 82.92   

80.39    

 77.96   

  75.53  

   73.00

USD/JPY

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Yeni Delhi'ye düzenlediği
ziyarette, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesi
sonrası Hint düşünce kuruluşu "Indian Council of World Affairs"
(ICWA) etkinliğinde konuştu. Ülkesinin, 2030'a kadar Hint-Pasifik
bölgesine özel yatırım ve kredi yoluyla 75 milyar dolardan fazla
altyapı ve güvenlik finansmanı sağlayacağını açıklayan Kişida,
"Japonya diğer ülkelerle birlikte büyüyecek. Kamu ve özel sektör
birlikte, her ülkenin ihtiyaçlarına güçlü bir şekilde cevap vereceğiz."
değerlendirmesini yaptı. USD/JPY paritesi bu sabah itibariyle
131,70 seviyesinde fiyatlanıyor. Parite için teknik anlamda 132,45 –
133,60 – 134,56 direnç, 130,34 – 129,38 – 128,23 noktaları ise
destek olarak takip edilebilir.

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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