
Forex Bülten 22 Mart 2023

Piyasa Gündemi

Bankacılık kaynaklı endişelerin bir miktar sindirilmesinin etkisiyle
risk iştahında toparlanma kaydediliyor. Finansal istikrara ilişkin
gündeme gelen endişeler altında Fed’in bugün sona erecek
toplantısı son derece kritik olacaktır. Piyasadaki genel beklentiler bu
toplantıda 25 baz puan faiz artışına gidilmesi yönünde şekilleniyor.
Faiz kararının yanında Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları ile ileriye
yönelik açıklanacak projeksiyonlar risk iştahı ve fiyatlamalar
üzerinde belirleyici olacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    21:00 Fed Faiz Kararı Önem: Yüksek
•    21:30 Fed Başkanı Powell’ın Konuşması Önem: Yüksek

Türkiye

İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi ve Gülle Tekstil Yönetim Kurulu
Başkanı İsmail Gülle, Kahramanmaraş merkezli depremlerin de
etkisiyle bu yıl 275 milyar dolarlık ihracat hedefini tutturmanın
önemli bir başarı olacağını söyledi. İsviçre'nin Türkiye'ye altın
ihracatı düştü. İsviçre Gümrüğü verilerine göre Şubat ayında 44 ton
altın Türkiye’ye sevk edildi. Türkiye'deki yüksek enflasyon ve Türk
lirasındaki değer kaybı nedeniyle, İsviçre'nin Ocak'ta Türkiye'ye
altın ihracatı 58 tonu aşarak tarihi seviyeye çıkmıştı. 3 kamu
bankasında sermaye artırımı kararı alındı. Halkbank ve Vakıfbank
tarafından alınan tahsisli sermaye artırım kararları KAP'a yapılan
açıklamalar ile duyuruldu. Buna göre Halkbank'ta 30 milyar TL
Vakıfbank'ta ise 32 milyar TL sermaye artırımına gidildi. Yurt içinde
bugün açıklanacak önemli veri akışı bulunmazken, gündeme dair
gelişmeler takip edilebilir.

Euro Bölgesi

Avrupa'da UBS'in Credit Suisse'i satın almasıyla başlayan olumlu
seyir pay piyasalarında etkili olmayı sürdürürken, bölgede gözler
yeniden enflasyon gündemine çevrilmeye başladı. Almanya Merkez
Bankası Başkanı Joachim Nagel bir gazeteye verdiği demeçte
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) enflasyonla mücadelede inatçı
olması gerektiğini ifade etti. Öte yandan, ECB Başkanı Christine
Lagarde'ın bugün yapacağı açıklamalarda para politikasına ilişkin
olası ipuçları aranacak. Analistler, bugün ECB Başkanı Lagarde'ın
açıklamalarının yanı sıra, İngiltere'de enflasyon ve Avro Bölgesi'nde
ödemeler dengesi verilerini de takip edecek.

ABD

Fed'in açıklayacağı kararlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle
yönlendirmeleriyle yol haritasının yeniden çizilmesi bekleniyor.
Analistler, Fed'in bugünkü toplantının ardından ekonomiye ilişkin
projeksiyonları ve politika faizine ilişkin üyelerin beklentilerinin yer
aldığı "dot plot" grafiğinin de yayınlanacağını belirterek, piyasalarda
oynaklığın yüksek olabileceğini söyledi. Fed'in senenin devamında
atacağı adımlara ilişkin piyasa beklentilerinin oldukça dağınık
olduğunu vurgulayan analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda
bu akşam bankanın yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz
artıracağının öngörüldüğünü bildirdi. Analistler, para piyasalarının
yıl sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimini fiyatladığına dikkati
çekerek, bankacılık krizi ve enflasyon arasında kalan Fed'in
adımlarına ilişkin cevap bekleyen önemli sorular olduğunu dile
getirdi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 19.0391 0.04 0.25 1.76
EURTRY 20.4922 -0.01 2.00 2.32
EURUSD 1.0763 -0.05 1.76 0.59
GBPUSD 1.2257 0.33 1.66 1.39
USDJPY 132.53 0.02 -0.67 1.19

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 20.0313 8.50 18.00 54.50
Dolar Endeksi 103.2170 1.40 -140.30 -30.50
REK 58.7300 - - 388.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,035.75 0.00 2.82 4.53
DAX Yakın Vade 15,402.00 0.29 4.60 10.11
Dow Jones Yakın
Vade 32,751.00 -0.07 2.04 -1.60

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,938.44 -0.11 1.05 6.30
Gram Altın 1,186.57 -0.06 1.29 8.18
WTI 69.19 -0.41 1.14 -14.08
BRENT 74.62 -0.42 0.64 -11.50
Bakır 4.00 1.11 3.25 5.20

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 13.3100 96.00 249.00 334.00
Türkiye 10 Yıllık 11.9700 15.00 68.00 214.00
ABD 10 Yıllık 3.5910 -1.80 12.40 -28.90
ABD 2 Yıllık 4.1660 0.00 28.30 -25.80
Almanya 10 Yıllık 2.3110 1.30 18.10 -26.10
Almanya 2 Yıllık 2.6600 3.70 25.60 -6.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 18.4786 -0.22 -1.24 8.64
USDIDR 15,268.05 -0.22 -1.09 -1.66
USDTRY 19.0391 0.04 0.25 1.76
USDRUB 76.9750 -0.36 1.44 4.73
USDBRL 5.2425 -0.02 -0.85 -0.84
USDCNY 6.8888 0.06 -0.26 -0.14
USDMXN 18.6077 0.06 -1.97 -4.52
USDCZK 22.1208 0.12 -2.75 -2.03
USDHUF 361.2080 0.02 -3.64 -3.17
USDPLN 4.3551 0.15 -2.06 -0.57
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Euro/Dolar

Avrupa cephesinde dün ZEW ekonomik güven endeksleri ön
plandaydı. Bölgenin en büyük ekonomisine sahip Almanya’da
yatırımcı güveni bankacılık sektöründeki risklere ilişkin artan
endişelerle 6 ay sonra ilk kez düşüş kaydetti. Beklenti endeksi mart
ayında 28,1'den 13'e gerilerken, ülkede cari koşullar endeksi 46,5
azalışla negatif bölgede kalmaya devam etti. ABD'de mevcut konut
satışları artan faiz oranları ve alım gücündeki düşüşle geçen yıl
boyu gerilemesinin ardından şubat ayında sürpriz yükseliş
kaydederek %14,5 arttı ve 4,58 milyon oldu. Bugün Fed toplantısı
ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları paritede volatilitenin
yaşanmasında etkili olacaktır. Paritede 1,0718 – 1,0669 ve
1,0634 seviyeleri destek, 1,0803 – 1,0838 ve 1,0887 izlenen
dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0869

  1.0809  

 1.0770   

1.0731    

 1.0671   

  1.0611  

   1.0572

GBP/USD

İngiltere ile İsrail, 2030'a kadar teknoloji, ticaret ve güvenlik
alanlarında ikili ilişkileri güçlendirmeyi hedefleyen anlaşmaya imza
attı. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile başkent Londra'ya
resmi ziyarette bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, iki ülke
arasında ekonomik, güvenlik ve teknoloji bağlarını derinleştirmeyi
amaçlayan "2030 Yol Haritası"nı imzaladı. Antisemitizmle
mücadeleye yönelik ortak taahhütleri de içeren anlaşma, ticaret,
bilim ve teknoloji, araştırma ve geliştirme, güvenlik, sağlık ve iklim
gibi İsrail-İngiltere ilişkilerinde iş birliğini güçlendirmeye yönelik
ayrıntılı taahhütler içeriyor. Parite için 1,2273 - 1,2330 - 1,2377
seviyeleri direnç, 1,2169 - 1,2122 - 1,2066 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2393

  1.2297  

 1.2240   

1.2183    

 1.2087   

  1.1990  

   1.1933
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USD/TRY

Yurt içerisinde tarımsal girdi fiyat endeksi ocakta aylık %6,24 artış
kaydederken, yıllık ise %95,99 oranında artış kaydetti. ABD
tarafında ise ikinci el konut satışları şubatta %5,0 olan beklentinin
bir hayli üzerinde %14,5 oranında artış gösterdi. Açıklanan verilerin
fiyatlamalar üzerindeki etkisi olmazken, kurda düşük volatilitede
yataya yakın seyirlerin izlendiği bir günü geride bıraktık. Bugün
gözler TSİ 21:00’de açıklanacak olan Fed faiz kararı ve ekonomik
projeksiyonlarında olacak. Karar sonrası TSİ 21:30’da Fed Başkanı
Powell’ın açıklamaları izlenecek. ABD’de bankacılık sektöründe
yaşanan gelişmelerin ardından Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları
piyasalarda oynaklığı artırabilir. Dolar/TL, bu sabah saat 08:30
itibariyle 19,04’lü seviyelerde hareket ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   19.9305

  19.5532  

 19.2607   

18.9681    

 18.5908   

  18.2135  

   17.9209

EUR/TRY

ECB Denetim Kurulu Başkanı Enria, Euro Bölgesi'ndeki finans
kuruluşlarını belirsiz ekonomik durum karşısında hazırlıklı olmaya
çağırarak, bankaların fon kaynaklarına dikkat etmezlerse artan faiz
oranlarına hazırlıksız yakalanma riskiyle karşı karşıya kalacaklarını
vurguladı. Almanya’da yatırımcı güveni bankacılık sektöründeki
risklere ilişkin artan endişelerle 6 ay sonra ilk kez düşüş kaydetti.
Beklenti endeksi mart ayında 28,1'den 13'e gerilerken, ülkede cari
koşullar endeksi 46,5 azalışla negatif bölgede kalmaya devam etti.
Yurt içinde 3 kamu bankasında 107,0 milyar TL’lik sermaye artırımı
kararı alındı. ECB cephesinde üyelerin açıklamaları, Yurt içinde
gündeme dair gelişmeler takip edilebilir. Euro/TL kuru bu sabah
08:30 saatlerinde 20,41’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   21.2535

  20.9015  

 20.6287   

20.3559    

 20.0039   

  19.6520  

   19.3792
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XAU/USD

Küresel piyasalarda, bankacılık krizi nedeniyle risk iştahı çok güçlü
değildi. Ancak son gelen haber akışları sonrasında piyasalarda
iştahın toparlanmaya çalıştığı görülüyor. Bu da, altın fiyatlarının geri
çekilmesine yol açıyor. Bir diğer gündem, Fed'in faiz kararı olarak
görülmekte. Bu akşam, Fed faiz kararını açıklayacak. Yılın ilk
ekonomik projeksiyonlarını yayınlayacak. Fed Başkanı Powell'ın da
konuşması takip edilecek. Fed öncesi ons altın temkinli seyrediyor.
Fed kaynaklı ons altın üzerinde de etkisi hissedilebilir. Fed'in
vereceği mesajlar şahin tonda olursa, ons altında zayıflama
görülebilir. Fed, güvercin tonda çıkarsa, ons altında yükseliş
beklenebilir. Ons altın için 1971$ - 2003$ - 2021$ direnç noktaları,
1922$ - 1903$ - 1872$ destek noktaları olarak bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,924.96

  1,897.59  

 1,882.52   

1,867.46    

 1,840.09   

  1,812.72  

   1,797.65

DAX Yakın Vade

Almanya'nın Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesine
röportaj veren Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert
Habeck, ülkesinin Çin'e ekonomik olarak daha az bağımlı hale
gelmesi gerektiğini belirtti. Habeck, Almanya'nın Çin'e yönelik
ihracat kısıtlamalarını ABD'nin Pekin'e çip ihracatına yönelik
kısıtlamalarına benzer şekilde değerlendirdiğini bildirerek
Almanya'nın, teknoloji liderliğini kaybetmemesi gerektiğini
vurguladı. Habeck, "İhracat kontrolleri her yerde olmamalı ancak
bazı kritik sektörlerde daha katı olmalıyız." değerlendirmesinde
bulundu. Endeks için 15,477 - 15,648 - 15,859 seviyeleri direnç,
14,790 - 14,436 - 14,256 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,650.67

  15,455.33  

 15,089.67   

14,724.00    

 14,528.67   

  14,333.33  

   13,967.67
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Dow Jones Yakın Vade

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün
açıklanacak para politikası kararları öncesinde bankacılık sektörüne
ilişkin endişelerin azalmasıyla pozitif bir seyir izleniyor. ABD'de
başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizi, merkez bankalarının
para politikalarına ilişkin belirsizlikleri artırırken, bugün Fed'in
açıklayacağı kararlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle
yönlendirmeleriyle yol haritasının yeniden çizilmesi bekleniyor. Dow
Jones Industrial, seansı %0,98 değer kazancıyla 32,560
seviyesinden kapattı. Bu sabah itibariyle DJI 30 vadeli kontratı
32,757 seviyesinde hareket ediyor. Teknik açıdan 32,932 – 33,075
– 33,321 seviyeleri direnç, 32,543 – 32,297 – 32,154 pivot bölgeleri
ise destek olarak takip edilebilir.

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

Fed'in senenin devamında atacağı adımlara ilişkin piyasa
beklentilerinin oldukça dağınık olduğunu vurgulayan analistler, para
piyasalarındaki fiyatlamalarda bu akşam bankanın yüzde 90
ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü bildirdi.
Analistler, para piyasalarının yıl sonuna kadar 100 baz puan faiz
indirimini fiyatladığına dikkati çekerek, bankacılık krizi ve enflasyon
arasında kalan Fed'in adımlarına ilişkin cevap bekleyen önemli
sorular olduğunu dile getirdi. S&P 500, seansı %1,30 değer
kazancıyla 4,002 seviyesinden kapattı. Bu sabah itibariyle S&P 500
vadeli kontratı 4,036 seviyesinde görünümü takip ediliyor. Teknik
açıdan 4,060 – 4,082 – 4,121 seviyeleri direnç, 3,999 – 3,959 –
3,938 pivot bölgeleri ise destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,036.67

  3,987.33  

 3,953.92   

3,920.50    

 3,871.17   

  3,821.83  

   3,788.42
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Brent Petrol

Bugün beklenen Fed'in faiz kararı açıklanacak. Fed
projeksiyonlarını yayınlayacak. Fed Başkanı Powell'ın da basın
açıklaması olacak. Piyasalarda, Fed kaynaklı oynaklığa karşı
dikkatli olunabilir. Petrol fiyatları bu sabah hafif satıcılı işlem
görüyor. Son günlerde, bankacılık krizi petrol fiyatlarını baskıladı.
Rusya'dan gelen açıklamaya göre, Rusya, Haziran 2023 sonuna
kadar günlük petrol üretiminde 500K varillik kesintiyi sürdüreceği
belirtildi. Rusya üretim kesintilerinde hedeflenen seviyeye ulaşmaya
yakın olduğu ifade edildi. Rusya'da petrol üretimi beklenenden daha
yüksek, düşük fiyattan petrol almak isteyenler var. Talep var o
tarafa. Brent petrol için 76,09$ - 77,05$ - 78,69$ direnç noktaları,
73,49$ - 71,85$ ve 70,89$ destek noktaları olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   83.66

  82.14  

 79.70   

77.25    

 75.73   

  74.21  

   71.76

USD/JPY

Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, Japonya hükümetinin mevcut
mali yılın bütçesinde artan enflasyonun ekonomik darbesini
hafifletmek için adımlar için rezerv fonlarından 2 trilyon yen'den (15
milyar USD) fazla tahsis edeceğini söyledi. Matsuno açıklamasını,
düşük gelirli hanelere yeni nakit ödemeleri ve hanelerin elektrik
faturalarını kısmak için sübvansiyonları içeren önlem paketine karar
verileceği hükümet toplantısında yaptı. Parite için 133,04 - 133,63 -
134,63 seviyeleri direnç, 131,44 - 130,43 - 129,84 seviyeleri destek
seviyeleri olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   137.32

  136.12  

 134.67   

133.21    

 132.02   

  130.83  

   129.38
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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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