IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı
Günlük Yorum

USDTRY

EURUSD

GBPUSD

Piyasalarda Bugün Ne Oldu ?
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Yurt içinde bugün Nisan ayı işsizlik oranı ve Haziran ayı bütçe
dengesi açıklandı. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre 0.3 puan
azalarak yüzde 9.3 oldu. Veri sonrası açıklamalarda bulunan Kalkınma
Bakanı Lütfi Elvan, yapısal reformların kararlıkla devam edilmesine
bağlı olarak istihdam piyasasındaki iyileşmenin sürmesini
öngördüklerini belirtti. Bütçe açığı ise Haziran’da 7.9 milyar TL oldu.
Açıklanan rakamı değerlendiren Maliye Bakanı Naci Ağbal,
Haziran'da bütçe giderlerindeki artışın geçmişte başka aylardaki
ödemelerin bu yıl Haziran'a kayması nedeniyle gerçekleştiğini,
dönemsel kaymalar haricinde bütçede öngörülmeyen olağan üzeri
harcama olmadığını belirtti.
Pariteye bakacak olursa yükselişin 2.8900 direnci ile sınırlı kaldığını
görüyoruz. Günün kalanında bu seviye aşılırsa 2.8950 ve 2.9000’a
doğru yeni bir yükseliş hareketi başlayabilir. Geri çekilmelerde ise
2.8850 desteği kırılırsa 2.8800 hedeflenebilir.

Haftanın son işlem gününde paritede inişli çıkışlı bir görünüm hakim.
Euro Bölgesi enflasyon rakamlarının beklentiler dahilinde gelmesi
sebebiyle fiyatlamalara pek yansımadığını görüyoruz. ABD verileri
ise paritenin tekrardan 1.1100 desteğini test etmesini sağladı.
Enflasyon rakamlarının detaylarına baktığımızda en yüksek katkıyı
yüzde 1.3 ile enerji fiyatlarının yaptığını görüyoruz. Gıda fiyatları ise
bu ay enflasyona yüzde 0.1’lik negatif katkı yaptı. Öte yandan
Haziran ayında perakende satışlar beklentilerin üzerinde artış
gösterdi. Piyasa beklentilerinin yüzde 0.1 artması yönünde olan
perakende satışlar yüzde 0.6 artarken, çekirdek olarak kabul edilen
otomobil hariç perakende satışlar yüzde 0,7 arttı.
Teknik olarak ise ABD verileri sonrası 1.1100’i test eden parite,
sanayi ve imalat üretimindeki beklenti üstü görünüm ile satışları
hızlandırdı. 1.1060 aşağı yönlü hareketin devamındaki ilk destek
seviyesi. Kırılması durumunda 1.1030 ve 1.1000 seviyeleri gündeme
gelebilir. Yükselişlerde ise 1.1100 ve 1.1130 takip edilebilir.

İngiltere MB’sının para politikasında değişikliğe gitmemesinin
ardından gözler Banka’nın Ağustos ayındaki toplantısına çevrildi.
Dönemlik enflasyon ve büyüme tahminleri sonrası Banka’nın para
politikasında ek gevşemeye gitmesi bekleniyor. İngiltere MB
ekonomisti Andrew Haldane bugün yaptığı açıklamada, ekonominin
canlandırılması ve güvenin artırılması için İngiltere MB'nin hızlı ve
güçlü şekilde harekete geçmesine ihtiyaç olduğunu söyledi.
Haldane, 4 Ağustos'ta yapılacak Para Politikası Komitesi
toplantısında birbirini tamamlayan para politikası gevşeme
tedbirlerinden oluşan bir paket ile ortaya çıkması gerektiğini
vurguladı. ABD verilerinin genel görünümünün olumlu olması
paritede satışları hızlandırdı. 1.3300 desteğinin altında kalıcılık
sağlanırsa 1.3240 ve 1.3200 seviyeleri gündeme gelebilir. Yükseliş için
ise 1.3400’ün üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor.

Euro Bölgesi ve ABD enflasyonu beklentileri karşıladı
Euro Bölgesi ve ABD’de Haziran ayı enflasyon rakamları beklentilere
paralel olarak artış gösterdi. Öğle saatlerinde açıklanan verilerde, Euro
Bölgesi manşet enflasyon aylık yüzde 0.2 artarken yıllık bazda ise
yüzde 0.1 artış gösterdi. Çekirdek enflasyonda ise aylık değişim
yaşanmazken yıllık bazda yüzde 0.9’a kaldı.
ABD tarafında ise manşet enflasyon beklentilerin hafif altında artış
kaydederken, gıda ve enerji fiyatlarının ayrı tutulduğu çekirdek
enflasyon yüzde 0.2 arttı. Yıllık bazında bakıldığında ise çekirdek
enflasyon beklentilere paralel olarak yüzde 2.3 artış gösterirken,
küresel finans krizinden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Dünya Bankası ve OECD’den Türkiye Raporu
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) yayımladığı raporda,
ekonomik büyümenin yapılan dört seçim, iç güvenlik riskleri, Rusya
ile ticari ilişkilerde bozulma ve mülteci akını gibi son iki yıldaki
olumsuz koşullara karşın oldukça güçlü olduğuna dikkat
çekti. Raporda, güçlü ve sürdürülebilir büyümeyi yakalamak için
yurtiçi tasarruflar artırılması, iç ve dış talep dağılımının yeni bir denge
kazanması gerektiği belirtildi.
OECD, Türkiye’nin bu yıl yüzde 3.9, 2017 yılı için yüzde 3.7
büyüyeceğini öngörürken, 2016 ve 2017 yılı enflasyon tahmini yüzde
7.4’e revize edildi.
Dünya Bankası’nın bugün açıklanan Türkiye Düzenli Ekonomi
Notu’na göre iç tüketimdeki artışa rağmen birinci çeyrekte büyümenin
hız kaybeden stok artışı sebebiyle yavaşladığı bildirildi. Dünya Bankası Ekonomik Notuna göre gıda enflasyonundaki düşüşün etkisiyle, enflasyon son aylarda önemli ölçüde geriledi. İyi
hava koşulları sayesinde güçlenen tarım üretimi ve Rusya'nın tarım ürünlerine uyguladığı yaptırımlar, 12 aylık gıda enflasyonunun yüzde 6,3’e gerilemesini sağlarken ve manşet enflasyonu
1,2 puan düşürdü. Çekirdek enflasyon halen manşet enflasyondan yüksek olmasına rağmen, istikrarlı TL’nin enflasyonist baskıların hafifletilmesine yardımcı olduğu belirtildi. Uygun
enflasyon ortamının ise Merkez Bankası’nın para politikasında gevşemeye imkan sağladığı ifade edildi.
Dünya Bankası Türkiye’nin bu yıl ve gelecek yıl yüzde 3.5 büyüyeceğini öngörürken, 2016 yılı enflasyon tahminini yüzde 8.5, 2017 yılı için ise yüzde 8.0 olarak belirledi.

Petrol fiyatlarında haftanın son günü alıcıların hakimiyeti altında
devam ediyor. Piyasaya genel olarak baktığımızda, arz ve talep
tarafındaki gelişmelerin petrol fiyatlarında değişkenliği artırdığını
görüyoruz. Uluslararası Enerji Ajansı’nın son yayımladığı raporda,
halen devam eden yüksek üretim, aşırı stoklar ve talebin beklenen
kadar kuvvetli olmaması sebebiyle yılın ikinci yarısında varil fiyatının
beklenen kadar iyi bir performans gösteremeyeceğini belirtti.
Uluslararası Enerji Ajansı’nın tersi bir rapor ise Bank of America
Merrll Lynch tarafından açıklandı. BofA ML, global petrol talebinin
2017 yılında büyümesini ve Brent petrolün fiyatının 61 dolar
seviyesine yükselmesini beklediğini bildirdi.
Banka ayrıca, stokların yüksek olmasına rağmen piyasanın arz açığına
doğru ilerlemeye devam ettiğini ve fiyatın bu yılsonuna kadar 55 dolar
seviyesinde toparlanmasını beklediğini söyledi. Teknik olarak ise 48
dolar seviyesine kadar yükselen Brent petrol bu seviyenin üzerinde
kalamayarak geri çekilmeye başladı. Düşüş sırasında takip edeceğimiz
destekler 47.50 ve 47.00 seviyeleri olacak. Yükselişin tekrar
başlayabilmesi için ise 48.00 direncinin aşılması gerekiyor. Hareketin
devamında 48.40 ve 48.75 seviyeleri görülebilir.

Altın fiyatlarında geri çekilme devam ediyor. İkinci gününde üst üste
değer kaybeden değerli metal, Mayıs ayından bu yana ilk defa haftayı
kayıpla kapatacak gibi görünüyor. Risk iştahının yükselmesiyle
birlikte ABD hisselerinin rekor seviyelere çıkması altın gibi güvenli
liman niteliğindeki varlıklara olan talebin düşmesine neden oluyor.
Gün içerisinde ABD tarafından açıklanan verilerin de genel anlamda
beklentilerin üzerinde gelmesi altında satış baskısının artmasında etkili
olurken, değerli metal tekrar 1330 dolar desteğinin altında
fiyatlanıyor. Teknik olarak baktığımızda satış baskısının devamında
ilk desteğimiz 1320 dolar seviyesinde, 1320 doların aşılması
durumunda geri çekilme bir sonraki destek seviyesi olan 1315’e kadar
devam edebilir. Toparlanmalarda ise 1330 direncinin üzerinde kalıcılık
sağlanması önemli. 1330’un üzerindeki fiyatlamalar ilk etapta 1336
direncine hareketi beraberinde getirebilir.

