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Geride kalan haftasonunda yaşnan en büyük gelişme Doha’da OPEC
ve OPEC dışı ülkelerin gerçekleştirdiği toplantıydı. Arz fazlası
sorununa çözüm bulamayan üretici ülkeler için toplantı sonrasında da
senaryo değişmedi. Katılımcı ülkelerden toplantı sonrasında da
açıklamalar gelmeye devam etti. Rusya Enerji Bakanı Novak OPEC
üyesi ülkelerin kendi içinde arz dondurma kararı verirse bu karara
katılacaklarını ifade ederken. İran Petrol Bakanı arz dondurma planına
katılmayacaklarını ifade etti. İran’ın anlaşmaya katılmayacağı toplantı
öncesinde de piyasaların beklediği bir gelişme olmasına rağmen Suudi
Arabistan’ın İranı sebep göstererek anlaşmaya taraf olmaması süreci
çıkmaza sokan detaylardan. Toplantının dışında hareketliliği etkileyen
bir diğer gelişme ise Kuveyt’te yaşandı. Grev nedeniyle üretimde
yüzde 60’lık bir düşüş yaşandı.
Gün içerisinde açıklamalarda bulunan New York Fed Başkanı Dudley
ABD ekonomisine dair son değerlendirmelerini gerçekleştirdi. Dudley
yeniden kademeli faiz artışının gerekliliğine değinirken istihdam
piyasalarındaki seyrin belirgin oranda iyileştiğini belirtti. Ayrıca
Avrupa ekonomisinin de iyileştiğine değinen Dudley ABD
ekonomisinden genel olarak memnun gözüküyor.

Endekslerde son durum
Dolar endeksinde Doha’da gerçekleştirilen toplantıdan sonuca
varılamamasının etkileri görülüyor. Petrol fiyatlarında stabil bir seyrin
ABD enflasyonuna katkı sağlayacağını biliyoruz. Gün içerisinde gevşemeye devam eden endekste 94.20 seviyesi hareketliliğe yeniden destek olmaya hazır. Hafta içerisinde hareketliliğin
biraz daha yataya dönebileceği endekste 94.20 ve 95.00 bandı önümüzdeki günlerde takip edilmeye devam edilebilir. Dax’ta petroldeki düşüşün etkisiyle birlikte gapli bir başlangıç yapılsa
da gün içerisinde hareketlilik yeniden toparlanma eğilimine girdi. 10 bin seviyelerinin üzerine çıkan hareketlilikte 10 bin 120 seviyesi kritik önemini koruyor. Geri çekilmelerde ise 9 bin 950
ve 9 bin 900 seviyeleri düşüşe yeniden destek olabilirler.

Altında haftaya hızlı bir giriş yapan enstrümanların başında geliyor.
1230 seviyelerinden açılışını yapan değerli metal gün içerisinde
yükseliş ivmesini korumaya çalıştı. Zaman zaman 1240 dolar seviyesi
test edilse de kırılma henüz gerçekleşmedi. 1240 seviyesinin sonraki
hareketliliğe destek olması halinde altında 1250 seviyesi
hedeflenebilir. Hareketin devamında ise 1258 dolar kritik öneme
sahip. Geri çekilmelerde ise 1230 seviyesinin altında kalmamız
düşüşü hızlandıracaktır. 1225 dolar seviyesinin de genel gidişat
açısından takip edilmesi gerekiyor. Eğer hareketlilik bu seviyeden
dönüşünü gerçekleştirmezse altındaki satıcılı seyir derinleşebilir.

Kur açısından çok önemli bir haftaya giriş yaptık. 20 Nisan tarihinde
TCMB’nin gerçekleştireceği PPK toplantısı öncesinde piyasalarda
tedirgin bir hava hakim. Son dönemlerde artan faiz inidirmi çağrılarının
ardından yapılacak ilk toplantıda piyasalar faiz indirimi ile karşı
karşıya kalabilir. Dolardaki zayıf görünümün devam ettiği şu günlerde
hareketliliğin biraz daha yurtiçi kaynaklı gelişeeceğini ifade edebiliriz.
2.8500 seviyesinin üzerinde kalmaya çalışan endekste doların haftaya
iyi başlayamaması satış baskısını artırdı. 2.8250 ve 2.8130
seviyelerinin kiritk destekler olarak takip edildiği paritede 2.8000
seviyesi hem psikolojik hem teknik açıdan büyük önem taşıyor.
Yükselişlerde ise 2.8500 seviyesinin üzerindeki kapanışlar bizi sakin
bir şekilde 2.8650 ve 2.8720 dirençlerine götürebilir.

İngiltere cepheisnde Brexit konusu yeniden gündemde. İngiltere
Maliye Bakanlığı’nın İngiltere’nin Avrupa Birliği üyelerinin faydaları
ve alternatiflerine ilişkin analizlerini 22 Nisan tarihinde yayınlayacak.
28 Nisan tarihinde ise Maliye Bakanı Osborne toplantıya katılıp
soruları yanıtlayacak. Önümüzdeki günlerde hareketliliğin yeniden
artacağını düşündüğümüz paritede 1.42 seviyelerine yakın seyir
devam ediyor. 1.42 seviyesinin üzerinde kalmamız yükseliş
hareketini destekleyecek gelişmelerin başında geliyor. 1.4250 ve
1.4300 seviyeleri ise kısa vadede test edilebilir. Geri çekilmelerde ise
1.4120 – 1.4100 aralığı hayli önemli. 1.4070 ise dönüşün gelebileceği
bir diğer seviyemiz olarak gözüküyor.

Paritede yeni haftaya yükseliş hareketi ile başlangıç yaptık. Dolardaki
zayıf görünümün desteklediği bu yükseliş 1.1300 seviyelerinin
üzerinde kalmaya çalışıyor. Yeni haftada veri akışı oldukça zayıf
gözüküyor. Parite için önemli veriler arasında yarın ABD
cephesinden konut sektörüne dair veriler açıklanacak. 1.1330
seviyesinin üzerinde 1.1360 ve 1.1400 seviyeleri kuvvetli
dirençlerimiz olarak takip edilmeye devam edilecek. Geri çekilmelerde
ise 1.1300 seviyesinin altında kalmamız düşüşü hızlandıracaktır.
1.1250 ve 1.1220 seviyeleri ise bu düşüşün duraksayabileceği ilk
seviyeler.

Doha toplantısının etkisiyle Brent petrol de gapli bir açılış yapıldı. 41
dolar seviyelerine yakın bir başlangıcın tapıldığı enstrümanda hala
daha yükseliş trendi kırılmış değil. Kuveyt’teki grev nedeniyle
düşüşün biraz daha sakin gerçekleştiği Brent petrolde gün içi
toparlanma hareketi dikkat çekiyor. Sert düşüşlere şahit olmamız için
korunan bu yükseliş trendinin kırılması gerekiyor. Böylelikle
hareketlilik ilk etapta 39.50’ye kadar gerileyebilir. Bir sonraki
kuvvetli desteğimiz ise 37.40 seviyesinde yer alıyor. Yükselişin
sürmesi halinde ise 42.30’un üzerinde kalınması toparlanmayı
destekleyecektir. Bir sonraki hedef ise 200 günlük ortalama seviyesi
olan 43.30 seviyesi olarak gözüküyor.

