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Haftanın başlangıcında her ne kadar sterlin oyunun kontrolünü
almakta istekli olsa da gün sonunda görünüm İngiltere için pekte iyi
değildi. Dolar tekrardan oyuna müdahale etti ve pariteyi tekrardan
1.5400 seviyesinin altına çekti.
Yükselişleri sınırlı kalan paritenin alıcılı seyri onaylaması için en
azından 1.5400 seviyesinin üzerinde kararlı seyrin yakalanması
gerekiyor. Bu seviyenin üzerinde kalınması sterlini tekrardan
yüreklendirebilir. Belki de yükselişler 1.5460 ve 1.5500 seviyelerine
kadar sürebilir. Kısa vadeli yükselişin hedef olarak 1.5500 seviyesinin
belirlenmesi yanıltıcı olmayacaktır. Sterlinin doların hakimiyetini
kabullenmesi durumunda ise gözler 1.5300 desteğinde olacak bu
seviyenin de geçilmesi halinde 1.5250 ve 1.5200 seviyeleri takip
edilebilir.

Altın geçen hafta başlarında 1170 direncini zorlamış ancak ondan
sonra sert bir satış dalgası içerisinde yoluna devam etmişti. Yeni
haftanın ilk gününde ise satış dalgasından kurtulup sakin denizlere yol
alma çabasını görmekteyiz. Dünü boğaların hakimiyetinde geçiren
altın için, bugün ABD’den açıklanacak olan ISM imalat verisi pusula
görevi görebilir ve önümüzdeki dönemde altının seyri için bize bir
fikir sunabilir. Temmuz ayında 52.7 olarak açıklanan verinin Ağustos
ayında 52.6 olarak açıklanması bekleniyor.
Altının dün akşam saatlerinden itibaren başlattığı yukarı yönlü
hareketi devam ettirmesi halinde ilk olarak 1145 direncini görebiliriz.
Bu direnç seviyesinin kırılması durumunda ise 1152-1158 direnç
seviyeleri uğrak noktamız olabilir. Yeniden 1138’in altına gelmemiz
durumunda ise 1133 ve 1125 görülebilir.

Parite geçtiğimiz haftanın yorgunluğunu üzerinden atamamışa
benziyor. Sert hareketliliğe sahne olan paritede kritik seviyelerde
seyir sürüyor. 1.1200 seviyelerinde kararsızlığa düşen paritede yön
belirlenilmeye çalışılıyor. Bugün açıklanacak olan Avrupa işsizlik ve
ABD PMI verileri yön hakkında biraz olsun ipucu verebilir.
Paritenin yüksekleri hedeflemesi halinde 1.1300 seviyesi ilk olarak
test edilebilir. Doların tekrardan ağırlığını hissettirmesi durumunda ise
1.1200 seviyesinin kırılması paritedeki dengeleri değiştirebilir. Satış
baskısının devamında 1.1150 ve 1.1100 seviyesi takip edilebilir.
Tarım dışı istihdam verisinin öncesinde oyun biraz daha orta saha
mücadelesine sahne olacağa benziyor. Fakat tarafların hala
birbirlerinin açığını yakalamaya çalışacakları açık.

TL’nin dolar karşısında oyuna ortak olmaya başladı. Bist’de ise
boğaların sayısı artmaya başladı. Günü 75 bin 210 puandan kapatan
Bist 100’ün bu seviyenin üzerinde tutunması gerekiyor. Endeksin 75
binin üzerinde tutunması durumunda 77 bin 200 seviyesi görülebilir.
Bugün yurt içinde imalat PMI ve ihracatlar açıklanacak. ABD’de ISM
imalat satın alma müdürleri endeksi açıklanacak. Sıkışan fiyatlar ile
birlikte üçgenin aşağı kırılması ile orta vadede 2.80 seviyelerine geri
çekilme görülebilir. 2.9050 seviyesinin üzerinde kalınması durumunda
ise yeniden 2.9230 görülebilir. 2.9230 seviyesinin üzerinde kalıcılık
sağlanması ile 2.9350 ve 2.9480 takip edilebilir. 2.9050 seviyesinin
altında ise 2.8860 ve 2.8660 görülebilir.

Geçtiğimiz hafta petrol fiyatlarında kontrolü ele alan boğalar, yeni
haftaya da kontrolü elinde tutarak başladılar. 50 doların üstündeki bu
seyrin boğalara yeni yaşam alanları sunabileceğini düşünsek de,
aklımızın bir köşesinde yine aynı sorun var. Küresel arz fazlası
sorunu. ABD’de hizmet veren sondaj kulelerinin de artış göstermeye
devam etmesi bu sorunun her an yeniden alevlenebilme ihtimalini
beraberinde getiriyor.
Aynı sorunun yeniden gündeme gelmesi piyasada bir oyuncu
değişikliğine yol açabilir ve oyunu çok da iyi götürmesine rağmen
boğalar yerini ayılara bırakabilir. Bu durumda takip edebileceğimiz ilk
destek seviyesi 51.80 olacak. Bu desteğin kırılması durumunda 50.50
ve 49.80 gözümüzün üzerinde olacağı diğer destek seviyeleri olarak
öne çıkıyor. Yukarıda ise 54.30 ve 55 dolar seviyeleri takip edilebilir.

