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TCMB Beklenti Anketi: Yılsonu Enflasyon %16.68, Büyüme %0.29,
Dolar Kuru 6.4310!
Moody’s tarafından yapılan açıklamada genç nüfus ve görece sağlıklı
kamu borç oranlarının Türk ekonomisinin güçlü tarafları olarak
sıralarken yükselen dış kırılganlığın ise kredi profilini zayıflattığını
kaydetti. Moody’s ayrıca, jeopolitik gerilimlerin yenilenmesi ile
geçen yıl yaşanan kur krizinin tekrarlanma potansiyeli olduğu
hakkında uyarılarda bulunurken İstanbul seçimlerinin yenilenmesi,
ekonomik toparlanmanın beklenenden düşük olduğu ortamda
belirsizlikleri artırdığını savundu. Not görünümüne ilişkin şuan artırım
durumunun söz konusu olmadığı ancak mali ve parasal politikaların
daha uyumlu hale gelip ekonomik reformların uygulanmaya başlaması
durumunda görünümün durağan hale gelebileceği raporlandı. Bunun
dışında dış finansman desteği ve ABD ile gerilimin düşmesi de kredi
notu açısından pozitif olacağı vurgulandı. Öte yandan gün içinde
yayınlanan TCMB beklenti anketinde, Mayıs sonu TÜFE yüzde
1.48, yılın sonu ise yüzde 16.68 şeklinde yukarı yönlü revize
edilirken 2019 için büyüme oranı da yüzde 0.29 aşağı yönlü güncellendi. Yılsonu kur beklentisi ise 6.2030’dan 6.4310’a yükseltilirken 3 aylık için haftalık repo ihale faiz oranında ise yüzde
24 ile herhangi bir değişim yapılmadı. Ticaret görüşmelerinde ABD Ticaret Bakanlığı, Çinli telekomünikasyon devi Huawei ve bağlı ortaklıklarını ABD'nin ulusal güvenliğini aykırı
faaliyetlerde bulunan şirketler listesine alırken Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’nin ticari gerilimleri tırmandırmasından üzüntü duyduklarını ve ulusal güvenliği ticari korumacılık için bir araç
olarak kullanmaması gerektiğini ifade ederek ABD’nin piyasa kurallarına saygılı olup Çin şirketleri için adil bir faaliyet ortamı oluşturacaklarını umduklarını iletti. Bu arada ABD Hazine
Bakanlığı verilerine göre Çin, Mart ayında 10,45 milyar dolar tutarında ABD Hazine kağıdı satışı ile son 2.5 yıllık en yüksek çıkışını gerçekleştirirken bu tahvillerin Japonya’ya kaydığı ve
Kasım 2017'den bu yana görülen en yüksek seviye olan 1 trilyon 78 milyar dolara çıktığı görüldü. Brexit meselesinde ise Britanya Başbakanı Theresa May, parlamenterlerin Britanya'nın
Avrupa Birliği'den ayrılmasını güvenceye alacak yasa gelecek ay parlamentoya geldiğinde parlamenterlerin Brexit'i gerçekleştirmek isteyeceklerinden emin olduğunu söylerken İşçi Partisi'nin
şartları karşılanmaması halinde bu anlaşmaya karşı oy vereceklerini bildirdi. Günün geri kalanında veri akışı ve küresel-jeopolitik risk unsurlarının dışında FOMC, ECB ve BOE yetkilerinin
konuşmaları takip edilecek.

Gün içinde Almanya Merkaz Bankası Başkanı Jens Weidmann ABD
ve Çin arasında devam eden ticari gerilimlerden Almanya’nın ‘’küçük
ölçüde’’ etkilenmesini, ABD’nin ithal otomobillere ek gümrük vergisi
uygulamasının Almanya’nın otomobil üretimini etkileyebileceğine
dikkat çekmesi ve ECB üyelerinden Visco’nun Gerektiği takdirde
görevleri dahilinde Euro bölgesi deflasyon ile bir resesyona girdiği
takdirde para politikasının gerekli silahlarının güçlü olduğu vurgusu
paritede yukarı yönlü ataklara neden oldu. Devamında gelen AB
Rekabet Otoritesi, Barclays, Rbs, Citigroup, Jp Morgan ve Mufg’a
kur işlemlerinde kartel oluşturmaktan dolayı 5 bankayı 1.1 Milyar
Euro para cezasına çarptırması parite açısından gün içindeki
kazançlarını sildi diyebiliriz. ABD tarafından gelen ekonomik
verilerde İnşaat Ruhsatları Aylık 1.296.000, İşsizlik Başvuruları
212.000 kişi, Devam Eden İşsizlik Başvuruları 1.66 Milyon kişi
açıklanarak paritede satış hareketine hız kazandırdığını söylemek
mümkün. Yine günün devamında FED ve ECB tarafından gelebilecek
açıklamaların yanı sıra küresel risk oluşturan ABD-ÇİN ticaret
müzakereleri, Brexit ve İran Nükleer anlaşmasıyla ilgili gelebilecek haber akışları paritede volatil hareketlere neden olabilir
Teknik seviyeler;
Destekler: 1.1160-1.1140-1.1125-1.1100-1.1080
Dirençler: 1.1215-1.1240-1.1265-1.1285-1.1300

Britanya Başkanı Theresa May, Parlamenterlerin Haziran’daki
oylamada Brexit’I gerçekleştirmek için görüşmelerinden gelen ılımlı
haberlerin yanı sıra İşçi Partisi ve Birleşik Krallık Parlamento üyesi
Keir Starmer hükümetle bir anlaşma sağlayamamaları durumunda
brexit anlaşmasının geri çekilmesine karş oy vereceğiz sözleri
tedirginliği arttırdı. Devamın da ise AB Rekabet otoritesi,
Barclays’ında içinde bulunduğu 5 bankaya 1.1 Milyar Euro para
cezasına çarptırması küresel anlamda ticari krizlerin artmasına neden
olabileceği endişeleriyle beraber ABD tarafından açıklanan İşsizlik
Başvuruları 212 Bin kişi, Konut Başlangıçları Aylık bazda 1.235.000
ve Devam Eden İşsizlik Başvuruları 1.66 Milyon kişi açıklanarak
paritedeki düşüş hareketini desteklediğini söylemek mümkün. Günün
ilerleyen saatleri Brexit ile ilgili gelebilecek haber akışları ve major
merkez bankalarından gelebilecek açıklamalarla beraber ABD-Çin,
İran Nükleer Anlaşmasıyla ilgili gelebilecek haber akışları volatil
fiyatlamalara neden olabilir.
Teknik seviyeler;
Destekler: 1.2770-1.2740-1.2720-1.2680
Dirençler: 1.2810-1.2830-1.2860-1.2900

Yurtiçi tarafta Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s
tarafından yayınlanan raporda Türkiye’nin genç nüfusunu ve kamu
borç oranını olumlu tanımlarken, yenilenen İstanbul seçimlerine dair
belirsizlikleri ve jeopolitik gerilimleri risk teşkil eden unsurlar olarak
ele aldığı görüldü. Not ve görünümün artırılmasının pozitife
dönmesinin şuan için muhtemel olmadığını belirten Moody’s, maliparasal politika bütünlüğü ve reformların hayata geçirilmesiyle
görünümde durağan güncellemesi yapılabileceği vurgulandı. Bunun
dışında gün içinde yayınlanan TCMB beklenti anketi için enflasyon
datasında yukarı, büyümede ise aşağı yönlü revize yapılırken kur
tarafı için 6.2030’luk yılsonu beklentisi de 6.4310’a çekildi. 3 aylık
periyot için 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranında ise herhangi bir
değişim beklenmemekte. ABD tarafında ABD Ticaret Bakanlığı’nın
Huawei’yi ulusal güvenliğe aykırı faaliyetlerde bulunan şirketler
listesine alması ticaret gerginliğini iyiden iyiye tırmandırdı. Ayrıca
İran ile de husumete devam eden ABD için birkaç cephede diplomasi
savaşı devam ediyor. Diğer taraftan Richmond FED Başkanı Thomas
Barkin, ABD-Çin ticarette yaşadıkları çatışmanın iş dünyası güvenine zarar verebileceğini belirtti ve bu çatışmanın her türlü potansiyel etkisini yakında izlemekte olduğunu vurguladı. Veri
akışında da Nisan ayı inşaat izinleri 1.296 milyon, konut başlangıçları ise 1.235 milyon ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Günün geri kalanı için FED üyeleri Neel Kashkari ve Lael
Brainard’ın konuşmaları olacak.
Teknik seviyeler;
Dirençler: 6.0140-6.0425-6.0690-6.0850-6.1030
Destekler: 5.9960-5.9525-5.9280-5.8815-5.8500

Dün açıklanan Enerji Bilgi İdaresi (EIA) haftalık ham petrol
stoklarının 5.431 milyon varil artış kaydetmesi baskılanan petrol
fiyatlarının haftalık üretiminde 100 bin varil azalma olduğunun
raporlanması ile tekrar yukarı ataklarda bulunurken bugünü de bu
atakların devamı şeklinde geçtiğini söyleyebiliriz. Haber akışında
ABD’li yetkililerin İran’ın geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’ın
petrol tankerine yönelik saldırılarını teşvik ettiğini dile getirmesi
karşısında İran dört tankere yönelik saldırıda rolü olduğu iddialarını
yalanlamakta. Suudi Arabistan ise drone saldırısının ardından ülkeler
arası ana petrol boru hattını tekrar faaliyete alırken ABD acil dışı
personeline "artan tehdit akışı" dolayısıyla Irak'ı terketme talimatı
verdi. Bölgesel risk unsurunun artmasıyla bölgedeki arz endişesinin de
fiyatlamaları desteklediği gözlemlenmekte. Gözler bir yandan
jeopolitik unsurlar üzerindeyken diğer yandan da 19 Mayıs Pazar
günü Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde OPEC+ bakanlar toplantısı
yapılacak. Irak Petrol Bakanı Samir Gazban, OPEC’in nasıl karar
alacağını öngörmek için çok erken olduğunu kaydederken petrol
sahalarının güvende olduğunu ve bunun güvencesinin verildiğini belirtti. Toplantıda verilecek mesajlar OPEC’in bundan sonraki yol haritası açısından ipucu verebileceği gibi fiyatlamalarda da
volatil hareketlerin görülmesine neden olabilir.
Teknik seviyeler;
Dirençler: 72.40-72.75-73.00-73.20-73.50
Destekler: 72.00-71.75-71.50-71.30-71.10

Küresel tarafta devam eden ABD-ÇİN ticaret müzakereleriyle ilgili
Başkan Donald Trump’ın ülkede ‘ulusal acil durum’ ilan etti ve
Amerikan şirketlerinin ulual güvenlik riski teşkil eden firmalara ait
telekomünikasyon ekipmanlarını kullanmalarını yasaklayan bir
kararname imzaladı. Ticaret Bakanlığı’na gönderilen kararnamenin,
150 gün içerisinde uyglamaya konulması planlanıyor. Kararname, Çin
menşeili Huawei’nin etkisini kırmak için atılan adımlardan biri olacağı
gözlere çarptı. ABD Hazine Bakanı, Çin ile ticaret müzakerelerinin
ABD ayağının bittiğini ve Pekin’de devam edeceğini belirten Hazine
Bakanı Mnuchin ‘’Hala yapılacak çok iş var’’ sözleri dikkat çekti.
Çin tarafında ise Çin Ticaret Bakanlığından gelen ABD’nin piyasa
kurallarına saygılı olacağını ve Çin şirketleri için adil bir faaliyet
ortamı oluşturacağı yönündeki ılımlı yaklaşımıda dikkat çekti. Suudi
Arabistan Savunma Bakanı İran’I, Houthi miliilerinin sorumlu
tutulduğu Suudi Petrol tesislerine saldırı emrini vermekle
suçlanmasının ardından İngiltere; Irak,Suudi Arabistan, Kuveyt ve
Katar’daki bulunan askerleri ve diplomatları için Alarm durumunu
yükseltmesi piyasa monitörlerine risk iştahının artması ons altındaki düşüş hareketinin baskılasa da ABD tarafından açıklanan ekonomik datalarla beraber Ons altın satış hareketinn devamı
için ilk etapta etkili oldu diyebiliriz. Günün ilerleyen saatleri major merkez bankalarından gelebilecek açıklamalarla beraber küresel risk oluşturabilecek ABD-Çin, Brexit, İran Nükleer
Anlaşmasıyla ilgili gelebilecek haber akışları Ons altın üzerinde sert fiyatlamalara neden olabilir.
Teknik seviyeler;
Destekler: 1289-1286-1283-1280
Dirençler:1292-1294-1297-1300

