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ALTIN
Gözler Çarşamba gününe çevrildi
Çarşamba günü açıklanacak FED faiz kararı öncesi yurtdışı
piyasalarda yatay seyir görülüyor. Son dönemde istihdam piyasasına
olan güvenini dile getiren FED özellikle enflasyon rakamlarında
toparlanmaya olan inancını koruyor. Son iki istihdam rakamı da
beklenenin üzerinde açıklanmıştı. Özellikle ortalama saatlik kazançlar
verisinde yaşanan yükseliş ilerleyen dönemde enflasyonda yükselişin
tetikleneceğine dair sinyali de verdi. Yarın açıklanacak enflasyon
rakamlarında ise beklentiler FED ile uyumlu.
Yurtiçinde belirsizlikler devam ediyor
Güniçinde Başbakan Davutoğlu’nun başkanlık sistemi ile ilgili yaptığı
açıklamalar ile yurtiçi piyasalarda satış baskısı devam etti. Başkanlık
sistemi ile ilgili olarak referanduma gitmeye gerek kalmadan
çözülmesini istediğini söyleyen Başbakan, sistemin olması
durumunda yetkinin Başkan ve parlemento üzerinde kullanılacağını
ifade etti. Açıklamalar sonrasında endeks 70 bin desteğinin altına
gerileyerek 69 bin seviyesine yaklaştı. 68 bin 500 önemli destek.
Toparlanmalarda ise 70 binin üzerinde kalınması önemli. Kurda
tarafından ise sabah saatlerin başlayan geri çekilme çabuk son buldu
ve açıklamalar ile tekrar 3 seviyene geldik.
Draghi’den enflasyon vurgusu
Draghi yaptığı açıklamada, para politikasının etkisinin, ECB'nin tüm
yeterli araçlara sahip olduğunu gösterdiğini ve en son alınan

önlemlerden sonra enflasyonun çok gecikme olmadan hedefine ulaşmasını umduklarını ifade etti.

Sterlin’in yön tayini gittikçe zorlaştı. Ancak FED kararı arefesinde
önemli bir hareket yaratacak, ABD enflasyonu yeni bir sürecin
öncesinde öncü bir hareket görülmesine neden olabilir. Bu yüzde
çekirdek enflasyonda flaş bir rakamın açıklanması, Dolar lehine
pozisyonları artırabilir.
Tam tersi bir senaryo, Sterlin’in güçlü duruşuna devam etmesine
neden olacaktır. Bu doğrultuda, bugün görece sakin giden paritenin,
gün boyunca Dolar lehine fiyatlamalar ile satıcılı geçirdiğini
görüyoruz. 1.5150 seviyesinin aşağı yönlü kırılması satışları
hızlandırabilir ve 1.5100 ve 1.5050 desteklerini takip edebiliriz.
Toparlanmalarda ise, 1.5200 üzeri 1.5225 seviyesi önemli olacaktır.

Petrol fiyatlarnın adeta freni patladı. Satıcılı seyrin OPEC’in arz
fazlasını devam ettirmesini açıklamasıyla birlikte daha da hızlandığını
ve 37 Dolar’ın da altını gördüğünü görüyoruz. Petrolde 36 Dolar
seviyelerinden dönüş gerçekleşmezse, 25 dolar senaryoları daha sesli
bir şekilde konuşulmaya başlanacak gibi duruyor.
Ancak kısa vadeli harekette, petrolde sınırlı toparlanmalarla beraber
37.90 ve 38.50 dirençlerini takip edebiliriz. Geri çekilmelerin
devamında ise, 35.70 ve 34.65 destekleri takip edilebilir.

Paritede yatay seyir korundu diyebiliriz. Özellikle, 1.0950 desteğini
aşamayan ve 1.1000’a kadar sınırlı bir yükseliş gösteren paritede,
bugün önemli bir verinin olmaması yatay seyri destekledi diyebiliriz.
Yarın ve Çarşamba günü açıklanacak ABD verileriyle birlikte, sert
hareketler beklediğimiz paritenin rotası belli olacaktır.
Teknik olarak baktığımızda, 1.1000 seviyesinin üzerindeki hareketler
1.1030-1.1040 bölgesine kadar alımlar gündeme getirebilir. 1.1040
seviyesinin üzerinde 1.1090 hedeflenebilir. Geri çekilmelerde ise,
1.0950 seviyesi aşılırsa, 1.0900 ve 1.0850 seviyelerini
hedefleyebiliriz.

Altın fiyatların görece daha hareketliydi diyebiliriz. Özellikle 1075
seviyelerine kadar yükseliş gösteren altın burdan tepki görmekte.
1065-1062 desteklerinin oldukça önemli olduğunu gördüğümüz
altında, akşam saatlerinde de bu bölgeler arası tepkiler devam edebilir.
Yarın açıklanacak enflasyon rakamları ve Çarşamba günü gelecek faiz
kararı sonrası Altın fiyatlarının yönü belli olacaktır. ABD 10 yıllıkları
yüzde 2.19 seviyelerinde yüzde 2.55 seviyelerinde değer artışı
görülürken, toparlanmaların sınırlı kaldığını görüyoruz.

