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FOMC’ye saatler kala
Son yılların en büyük beklenti yaratan toplantısına saatler kaldı. FED
uzun süredir yönlendirmeleriyle piyasaların odağını üzerinde tutmayı
başardı. Yıl içerisinde faiz artırımı konusunda oldukça şahin konuşan
FED kurmayları nihai kararı bugün verecek. Piyasaların beklentisi ise
25 veya 10 baz puanlık bir artırım olarak gözüküyor. Artırımın
yapılıp yapılmaması dışında da önümüzdeki yıl planı fiyatlamalara
ayrıca etki edebilir. Kararın ardından takip edilecek açıklamalarda
önümüzdeki yıla dair plan hakkında detaylar, ayrıca önem taşıyor.
Önümüzdeki yıl içerisinde kaç kez faiz artırımı yapılabileceği ve
planlanan artırımların niteliği de akşam saatlerinde dikkat edilecek
diğer önemli detaylar.
Gün içerisinde ayrıca sanayi üretimi verileri takip edilirken aylık ve
yıllık bazda beklentilerin altında kalındı. ABD’den konut başlangıçları
ise beklentilerin üzerinde bir artış gösterdi. Verilerde yakalanılan
yüzde 10.5’lik artış konut sektörünün büyümeyi destekleyebileceğini
gösterdi.

Endekslerde son durum
FOMC öncesi dolar endeksindeki toparlanma sürüyor. 98.00
seviyesinin üzerine çıkan endekste yükseliş hareketinin devamının
hedefi 98.65 ve 99.50 seviyesi olarak gözüküyor. Akşamki
toplantıdan dolara değer kazandırabilecek bir gelişme olması
durumunda sert yükselişler takip edebiliriz. Geri çekilmelerde ise
97.00 seviyesinin geçilmesi durumunda 96.40 ve 96.00 seviyelerine kadar gelinebilir. Dax’ta ise 10 bin 650 seviyesine yaklaşıyoruz. Endeksin bu seviyenin üzerine çıkması yukarı yönlü
hareketliliği destekleyebilir. Hedefte ise 10 bin 800 seviyesi yer alıyor. Geri çekilmelerde ise 10 bin 280 seviyesi gündemimizde yer alacak.

Geçtiğimiz hafta yaşanan gerginlik ve FED’in faiz artırımı
ihtimallerinin yükselmesi Türk Lirası’ndan kaçışı hızlandırmıştı. Kura
yükseliş olarak yansıyan bu gelişmenin arından paritede 3.00
seviyesine yaklaşmamıza rağmen bu seviyeye ulaşamadık. Geri
çekilişi haftanın başlangıcında hızlanan kurda FOMC toplantısının
varlığı pariteyi 2.95 seviyesinde tutmaya devam ediyor. Akşam
alınacak karara sert tepki verecek enstrümanlardan biri olan paritede
yukarıda 3.00 aşağıda ise 2.90 ve 2.88 seviyesi oldukça önemli. Ara
seviye olarakta paritede 2.93 desteği çalışabilir.

Gün içerisinde İngiltere’den işsizlik oranı rakamlarını takip ettik.
Oranlar beklentilerin altında yüzde 5.2 olarak açıklanırken veriye
rağmen dolar endeksi hareketliliğe hükmetmeye devam etti. Paritede
1.5200 seviyelerinden gelen baskı ile birlikte tekrardan 1.5000
desteğine kadar geriledi. Buradan alınan destek ile birlikte biraz olsun
toparlanmaya çalışan paritede 1.51’in üzerine gelinmesi yukarı yönlü
hareketliliği destekleyebilir. Hareketin devamında ise 1.5200
seviyesinin üzerinde 1.5250 takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise
1.50’nin altında 1.4920 seviyesi büyük önem taşıyor.

Paritede nihai karar öncesinde sakin seyir sürüyor. Dün ABD’den
takip edilen enflasyon rakamlarıyla 1.10’un altına gerileyen paritede
1.0900 desteğine yakınız. Sert hareketlerin gündeme gelebileceği
paritede 1.0800 seviyesinin altında 1.0750 seviyesi öenm taşıyor.
Yukarı yönlü hareketliliğin gündeme gelmesi halinde ise hedef ilk
olarak 1.1120 olarak karşımızda. Hareketin devamında ise 1.1260 test
edilebilir.

Altında yön haritası bugün çiziliyor. Hafta başından itibaren kritik
seviyelerden uzak duran altında 1070 – 1060 aralığı takip edilmişti.
Akşam açıklanacak olan karara en sert tepkiyi altın verebilir. Yukarı
yönlü hareketliliğin hacim kazanması durumunda 1088 ve 1090
seviyelerinin geçilmesi yönü değiştirilebilir. Hareketin devamında ise
artık 1100 seviyelerini konuşabiliriz. Baskının artması durumunda ise
1058 seviyesinin altına gelinmesi altındaki aşağı yönlü hareketliliği
artıracaktır. Hareketin devamında ise 1032 seviyesine kadar geri
çekilmeyi takip edebiliriz.

Brent petrolde geçtiğimiz haftalarda yapılan OPEC toplantısının
etkileri sürüyor. Kararın ardından son 7 yılın en düşük seviyelerine
gerileyen petrol ürünlerine bu hafta tepki geldi. 37 dolar
seviyelerinden toparlayan Brent petrolde 37.40 kuvvetli gözüküyor.
Baskının devam etmesi durumunda bu seviye tekrardan
gündemimizde varolmaya devam edecek. Bu desteğin ardından ise 37
dolar takip edilebilir. Brent petroldeki yukarı yönlü hareketliliğin
hacmini artırması durumunda 38 ve 39 doların üzerine çıkılması
gerekiyor. Aksi taktirde Brent petroldeki sürebilir.

