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Başbakan Yardımcısı Şimşek’in Açıklamaları
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek FED için bu yıl muhtemelen
faiz artışlarının hızlanacağını ifade ederken piyasaların henüz Mart
ayı için bir artış öngörmediğini belirtti. Şimşek Türkiye ile ilgili olarak
son 1.5 ay için verilerin ılımlı büyümeye işaret ettiğini kaydetti.
Liranın değer kaybının ihracata yansımaya başladığını ifade eden
Şimşek bir miktar belirsizlik devam ettiği için yatırımlarda güçlenme
olmadığını söyledi. Nisandan sonra yatırımların güçlenmeye
başlayacağını öngördüklerini savunan Şimşek Ocak ayı vergi
giderlerine göre iç talebin büyümeye devam ettiğinin görüldüğünü
söyledi. Şimşek Referandum belirsizliği kalktıktan sonra canlanmanın
başlayacağını belirtirken işsizliğin önemli bir sorun olduğunu dile
getirdi. Son yapılan istihdam seferberliğine değinen Şimşek ciddi
teşvikler sunulduğunu referandum sonrası hızlı toparlanma
beklediklerini belirtti. Mevcut verilerin ılımlı büyümeye işaret ettiğini
ve teknik olarak resesyona girilmemiş olacağını ifade etti. Merkez
bankasının hamlelerinin de kuru dengeleme de etkili olduğunu
kaydeden Şimşek yeni reformlarla Türkiye’ye fon akışı olacağını
savundu. Şimşek son olarak reel sektörde çok ciddi bir döviz açığı
pozisyonu olduğunu ifade ederken bazı koşullar çerçevesinde ilave
yeni açık pozisyona izin vermeyeceklerini belirtti.

Dün yapılan açıklamaların ardından petrol fiyatlarında bugün satıcılı
bir seyir hakim. Rusya enerji bakanı Novak, OPEC ile varılan üretim
kısıntısı anlaşmasının enerji sektörü için geçen yılın en önemli
olaylarından biri olduğunu belirterek, anlaşmanın etkili olabilmesi için
diğer ülkelerin de üretim kısıntısına yüzde yüz katılım sağlaması
gerektiğini bildirmişti. Anlaşmanın Mayıs sonrasında devam edip
etmeyeceği ise hala belirsizliğini koruyor. Önümüzdeki aylarda
yapılacak görüşmeler, bu konunun netleşmesi konusunda önemli
olacaktır. Öte yandan bugün ABD tarafından sondaj kuyusu sayısı
açıklanacak. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ile ABD’de faaliyete geçen
sondaj kuyusu sayısı 591’e ulaşmıştı. Rakamın bu haftada da
yükselmesi söz konusu olabilir. Teknik olarak ise 55 dolara kadar
gerileyen Brent petrolde tepki alımları ile bir miktar yükseliş
kaydedildi. 55.60 direnci aşılırsa 56 dolar denemesi tekrardan
gündeme gelebilir. Aşağıda ise 55 doların kırılması ile satış baskısı
hacmini artırabilir ve 54.75-54.40 bandına doğru hareketlenme
görebiliriz.

İngiltere tarafında açıklanan Ocak ayı perakende satışlar verisi
beklentilerin oldukça altında kaldı. Perakende satışlar yüzde 0.3
gerilerken yıllık bazda artış yüzde 1.5 oldu. Enflasyondaki hızlı
tırmanışın reel ücretlerdeki artışı azaltmasıyla tüketici harcamalarında
bozulmalar başladı. Aralık ayındaki yüzde 2.1’lik düşüş yüzde 1.9
olarak revize edildi. Geçtiğimiz haftalarda İngiltere Merkez
Bankasının açıkladığı rakamlara göre tüketici kredilerindeki artışta da
daralma olduğu görülüyordu. Enflasyondaki hızlı artışın devamında
Banka’nın faizlerdeki dengeli yaklaşımını sıkılaştırma yönünde
değiştirmesini gerektirebilir. Kurda teknik olarak ise veri sonrasında
hareketi 1.24 seviyesinin altını gördüğünü sonrasında toparlayarak
1.24 seviyesi üstünde dengelendiğini görüyoruz. Toparlanmanın
devamında 1.2450-1.2500 dirençleri takip edilebilir. Satış baskısının
yeniden kendini göstermesi durumunda ise 1.2400-12380-12350
destekleri gündeme gelebilir.

Değerli metalde yukarı yönlü hareket üst üste dördüncü gününde de
devam ediyor. Son zamanlarda artan siyasi riskler ve hisse
senetlerinde yaşanan aşırı yükseliş, yatırımcıları güvenli liman
algısıyla değerli metale yönlendiriyor. Diğer taraftan ABD 10 yıllık
tahvil faizlerinin tekrar 2,45 seviyesinin altına gerilemesi, sarı
metaldeki yükselişe destek olan önemli gelişme olarak öne çıkıyor.
Ayrıca son zamanlarda ABD enflasyonunda yaşanan yükseliş de
değerli metalin enflasyondan korunma aracı özelliğinin hatırlanmasına
neden oluyor. Veri akışı açısından baktığımızda sakin bir günü geride
bırakmaya hazırlanıyoruz. Özellikle Mart ayında yapılacak Fed
toplantısı değerli metalin geleceğinde belirleyici olabilir. Teknik olarak
ise değerli metaldeki yükseliş hareketinin devamında 1245 dolar
direnci önemini korumaya devam ediyor. 1245 doların aşılması
durumunda 1260 dolar hedefli fiyatlamalar görebiliriz. Olası geri
çekilmelerde ise 1236 ve 1230 dolar destekleri takip edilebilir.

ABD Tahvil faizlerindeki olumlu seyrinin sürmesi dolar bazında
pariteye momentum kazandırırken, Avrupa borsalarının aşağı yönlü
eğilimi ile risk iştahının düşmesi TL kanadında olumsuz etki bıraktı
diyebiliriz. Öte yandan paritede yine FED’in Mart ayında
gerçekleştirecek olduğu toplantıda faiz artırımına gidilebileceği
beklentisi fiyatlamalara etki etmeye devam ediyor. Yine FED Başkanı
Yellen’ın ifadesi ile ABD Başkanı Trump’ın vergi politikasını çözüme
kavuşturmasıyla birlikte FED’in yeni bir aksiyon oluşturabilme
ihtimalleri de bir süre kurda hareketliliğe etki edebilir. Teknik açıdan
3.65-3.68 bölgesinde sıkışan kurda yukarı yönlü fiyatlamalarda 3.68
seviyesinin aşılmasıyla birlikte 3.69-3.6950-3.72 seviyeleri gündeme
gelebilir. Geri çekilmelerde 3.65 yeniden güçlü bir destek konumunda.
Bu bölgenin altındaki kapanışlarda 3.64-3.63 bandı test edilebilir.

ABD Başkanı Trump’ın vergi reformu duyurusuyla ateşlenen
dolardaki tırmanışın hafta boyunca FED Başkanı Yellen ve bir çok
üyeden gelen şahin tondaki söylemlerle devam ettirdi. Son olarak
FED’in iki numaralı ismi Fischer Banka2nın ikili hedefine yakın
olduğunu ve faizlerin bu sene 3 kez artırılabileceğini ifade etti. Fischer
sayı vermek istemediğini ancak yüzde 2’lik enflasyon hedefine yakın
olunduğunu ve istihdam piyasasının gelişmeye devam ettiğini belirtti.
Euro Bölgesinde ise politik riskler devam ediyor. Fransa’da
cumhurbaşkanı adayı Le Pen son anketlerde önde gitmeye devam
ediyor ancak ikinci tur için şansının hala düşük olduğu düşünülüyor.
Bugün önemli veri bulunmazken haftanın son işlem gününde teknik
olarak satıcılı seyirde 1.0650 seviyesinin altında 1.0630-1.0600
destekleri gündeme gelebilir. Toparlanmalarda ise 1.0670-1.0700
güçlü direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor.

