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Piyasalarda Öne Çıkanlar
Değerli metalde toparlanma eğilimi devam ediyor. Geçtiğimiz haftanın
son iki iş gününde yakalanılan yukarı yönlü ivme yeni haftada da
sürerken, fiyatlamalar 1230 bölgesinin üzerine çıkmış durumda.
Neden olarak ise dolar endeksi ve ABD 10 yıllıklarının performansını
gösterebiliriz. 99 hattında tutunamayan endeks geri çekilmesine
devam ederken, ABD 10 yıllıklarının 2.30 desteğine yaklaşmasının
altındaki toparlanmayı destekler nitelikte olduğunu görüyoruz. Öte
yandan siyasi taraf baktığımızda, Kuzey Kore tarafından yapılan
füze denemeleriyle ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilim de
artıyor. Pazar günü yeni bir balistik füze denemesi yapan Kuzey
Kore’nin tavrına karşı ABD’nin alacağı tutum ilerleyen günlerde yine
takibimizde olacaktır.
Teknik olarak alıcılı seyrin devam edebilmesi için 1230 bölgesinin
üzerinde günlük kapanışın gerçekleşmesi beklenebilir. Bu bölgenin
üzerinde kalınması olası yukarı atakları biraz daha güçlü tutabileceğini
düşünüyoruz. Devamında 1235-1240 dirençleri takip edilebilir. Geri
çekilmelerde ise 1230 desteğinin altına sarkılması durumunda 12251220 destekleri gündeme gelebilir.

Petrol fiyatları yeni haftaya oldukça iyi bir performans ile başladı.
Sabah saatlerinde gelen haber, varil fiyatının yüzde 3’ün üzerinde
değer kazanmasını sağladı. Geride bıraktığımız haftada OPEC’e yakın
kaynaklar, üretim anlaşmasının 9 ay uzatılması için görüşmelerin
sürdüğünü duyurmuştu. Bugün ise Suudi Arabistan ve Rusya petrol
bakanları, OPEC'in üretim kesintisi anlaşmasının 9 ay daha
uzatılmasından yana olduklarını açıkladı. Suudi Bakan, 1 Ocak’ta
başlayan anlaşmanın işlemekte olduğunu, ancak küresel stokların
henüz istenilen seviyeye gerilemediğini belirtti. İki bakan, anlaşmanın
2018 yılının ilk çeyreğinin sonuna kadar aynı miktarda sürdürülmesi
konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı
Putin ise 9 aylık uzatma kararının son derece isabetli bir karar
olduğunu belirtti. Piyasadaki hava şu an için olumlu. Diğer
üreticilerden gelecek pozitif açıklamalar yükselişi destekleyebilir.
Teknik olarak ise Brent petrolde 52.60-52.80 aralığının aşılması
halinde yükseliş 53.50 seviyesine kadar devam edebilir. Geri
çekilmelerde ise 52 dolar desteği kırılırsa 51.60-51.30 aralığına doğru
hareketlenme görebiliriz.

Avrupa Komisyonu İngiltere-AB arasında kapsamlı bir yeni ticaret
anlaşmasından önce ayılık müzakerelerinde yeterince ilerlenmiş
olması gerektiğini savunuyordu. Brexit Bakanı Davis, gerek
İngiltere’de yaşayan AB vatandaşlarının hakları olsun gerek İrlanda
sınırı ile ilgili konular olsun AB’nin dayattığı zaman çizelgesini kabul
etmeyeceklerini belirtti. Bunun yanı sıra İngiltere’nin AB’ye karşı
yükümlülüklerinden dolayı ödemesi gerektiği miktarın da ayrılık
müzakereleri ve yeni ticaret anlaşması ile ilgili müzakereler bitince
ödenmesi gerektiğini ifade ederken 100 milyar euro luk miktara da
itiraz etti. İngiltere’de 8 Haziranda yapılacak genel seçimler öncesinde
hükümet düşman bir AB portresi çizmeye çalışıyor. Bununla beraber
düşmanca yaklaşım içerisindeki AB’ye karşı müzakerelerde sert bir
tutum sergileyebileceklerini göstermek istiyor. Müzakerelerde elini
güçlendirmek için İngiltere hükümeti hiçbir anlaşma olmadan AB’den
ayrılmanın kötü bir anlaşma ile ayrılmaktan daha iyi olacağını
savunuyorlar. Bugün ayrıca İngiltere Başbakanı May’in Facebook
üzerinden seçmenlerin sorularına vereceği cevapları da takip edeceğiz.
Kurda ise gün içerisinde 1.2940 seviyesi görüldü. Alıcılı seyrin
devamında 1.2950-1.2970-1.3000 seviyeleri direnç olarak çalışabilir.
Geri çekilmelerde hareket 1.29 seviyesinin altına sarkarsa 1.28601.2830-1.2770 takip edilebilir.

Piyasalar yeni haftaya yurtiçinden açıklanan işsizlik verisi ile
başlangıç yaptı. Geçtiğimiz dönem yüzde 13 ile zirveden dönüş
yapan işsizlikte yüzde 12.6 seviyesine geriledik. Dolar endeksindeki
geri çekilme ile birlikte haftaya satıcılı başlayan kurda 3.55 seviyesi
takibimizde. Önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Trump ve
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı görüşmeden çıkacak sonuçlar
piyasaların ilgi odağında olacak. Geçtiğimiz hafta ABD, YPG’ye silah
yardımında bulunacağını dile getirmiş ve gelişme Türkiye – ABD
arasında gerginliğe yol açmıştı. Görüşmeden tam bir anlaşma çıkmazsa
TL varlıkları kısa vadede negatif ayrışabilir. Eğer günün kalanında
kurda baskı sürerse 3.5420’yi takip edeceğiz. Yeni yükselişlerden
bahsedebilmemiz içinse fiyatlamanın 3.5700 seviyesinin üzerine
yeniden çıkması gerekiyor.

ABD ekonomisinde ilk çeyrekteki yavaşlamanın ardından Cuma günü
açıklanan perakende satışlar ve enflasyon verileri ılımlı bir
toparlanmaya işaret etti. Bugün açıklanan New York imalat endeksi
beklentilerin oldukça altında eksi 1 olarak açıklandı. Euro Bölgesinde
ise Almanya Şansölyesi Merkel ve yeni Fransa Cumhurbaşkanı
Macron’un Berlin’de yapacağı görüşme piyasaların odağında olacak.
Merkel ve Macron bu görüşmeyle tarihi ortaklığı pekiştirecekler.
Merkel’in partisinin yerel seçimlerde kazandığı ivme Eylül ayında
yapılacak federal seçimler için olumlu bir tablo çiziyor.
Teknik olarak ise kurda yukarı yönlü hareketin hızlandığını
görüyoruz. 1.0970 seviyesinin üstünde fiyatlanan paritede 1.10001.1020 seviyeleri güçlü direnç konumunda. 1.1020 üstünde 1.1050
seviyesi gündeme gelebilir. Geri çekilmelerde ise 1.0950-1.09001.0850 seviyeleri destek olarak çalışabilir.

Avrupa Momentum Kazanıyor
Fransa’da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin AB yanlısı
Macron’un zaferiyle sonuçlanması Avrupa’da ayrılıkçı popülist
trende karşı önemli bir kazanım oldu. İngiltere’nin AB’den ayrılması
ve ABD’de Trump’ın Başkan seçilmesiyle yükselen popülist trend
şimdilik kısa vadede bir risk unsuru olmaktan çıktı. İtalya
muhtemelen Avrupa’nın bir sonraki sınavı olacak ancak Macron
zaferi ve Almanya’da Merkel’in partisinin yerel seçimlerde yakaladığı
ivme ile Euro Bölgesi daha iyimser bir tablo çiziyor. Almanya’da
Eylül ayında yapılacak federal seçimler öncesinde Merkel’in partisi
Almanya’nın en kalabalık eyaletinde ezici bir galibiyet aldı. Bugün
ayrıca yeni Fransa Cumhurbaşkanı Macron görevi devralmasıyla
geleneksel olarak yapılan Berlin ziyaretini gerçekleştirecek. Aynı
şekilde Almanya şansölyesi Merkel’in eylül seçimleri sonrasında
kazanması halinde Fransa’yı ziyaret edecek. İki ülke arasında ilişkiler
AB açısından da oldukça önemli. Olası bir Le Pen zaferi bu durumu
ciddi anlamda baltalayacaktı. Euro Bölgesi’nde bir diğer pozitif
gelişme ise son dönemde ekonomide toparlanmanın hızlanması oldu.
Her ne kadar baskı altında bir enflasyon ve birçok AB ülkesinde
yüksek işsizlik ciddi yapısal problemlere işaret etse de iyileşme
hızlanıyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) şimdilik para
politikasında ya da sözlü yönlendirmede bir değişikliğe gitmeyecek
ancak Haziran ayı toplantısı kritik öneme sahip. ECB üzerine gittikçe
artan bir para politikasını normalleştirme baskısı var. Haziranda en
azından bir çıkış stratejisi sunulması bekleniyor. Piyasaların ise
Avrupa’dan gelen pozitif haberlere karşı oldukça duyarlı olduğunu görüyoruz.
Yurtiçinden İşsizlik Rakamları Açıklandı
2016 yılı Eylül ayından itibaren yükseliş eğilimi süren işsizlik oranlarında uzun sürenin ardından bir gerileme söz konusu. Şubat ayı işsizlik oranı yüzde 12.6 açıklanan işsizlik oranı
geçtiğimiz dönemki yüzde 13.0 seviyesinden geriledi. Genç nüfus oranı ise artış göstererek yüzde 23.3 olurken tarım dışı sektörlerdeki işsizlik oranı ise yüzde 14.8 olarak açıklandı. Kayıt
dışı çalışanların oranı ise artmaya devam eden göçmen sayısı nedeniyle yükseliş gerçekleştirerek yüzde 32.8 düzeyinde açıklandı. Kamu istihdamında ise yüzde 1.2’lik bir azalma görüldü.
Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre istihdam edilen kişi sayısında bir artış söz konusu. Bu artışa destek ise tarım sektöründen 22 bin inşaat sektöründen 61 bin hizmet sektöründe ise 83
bin kişilik iş gücü kazanımıyla gerçekleşti. Sanayi sektöründe ise
23 bin kişilik bir azalma dikkat çekiyor. Darbe girişiminin ardından yavaşlayan ekonominin etkileri ilk olarak istihdam piyasalarına yansımıştı. İşsizlik kısa sürede çift hanelerdeki yükselişini
hızlandırıp geçtiğimiz dönem yüzde 13 seviyesine ulaşmıştı. Referandum süreci ülke ekonomisi adına büyük bir belirsizliğe işaret ediyordu. Oylama sonucunda piyasalara yeniden güven
gelirken bunun da kısa sürede rakamlara yansımaya başladığını görüyoruz.

