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Piyasalarda Bugün Neler Olacak ?
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Piyasalar veri akışı açısından zayıf haftada oldukça karışık
seyrediyor. Petrolde satış baskısı artarken İran Petrol Bakanı
OPEC’in daha fazla kesinti yapabileceği yönünde sinyaller verdi.
Ancak petrol fiyatlarının dengeye ulaşmasının beklenenden daha uzun
sürebileceği ifade ediliyor.
Pound tarafında ise geçtiğimiz hafta İngiltere Merkez Bankasının
faizler konusunda ayrıştığını gören piyasalarda bu durum BoE’nin
şahinleştiği yönünde algılanmıştı. BoE Başkanı Carney ücretlerdeki
artışın baskı altında odluğunu ve faiz artışının henüz gündemde
olmadığının ifade etmesiyle bu beklentilerin önü kesildi. Üyelerde
Faiz artışı yönünde oy kullanan Kristin Forbes’un görevi bırakıyor
olmasıyla komitede yeni tablonun nasıl gelişeceği bilinmiyor. Ancak
bugün BoE üyesi Haldane’den şahin açıklamalar geldi. Brexit
müzakerelerinin başlaması parlamentoda hükümetin genel çoğunluğu
kaybetmesi ise belirsizlikleri artırıyor. BoE büyüme konusunda
projeksiyonlarını yukarı yönlü revize etmişti. Ancak yapılan
tahminlerin modellerin çoğu Brexit sürecinin nispeten pürüzsüz
geçeceği varsayımına dayanıyor.
ABD’de ise Fed’in ekonomiye olan güveninin piyasalardan fazla
olduğu görülüyor. Üyeler sıkı istihdam piyasasının ücretlerdeki artışı
hızlandıracağını dolayısıyla bunun fiyatlara da yansıyacağını
öngörüyorlar. Ancak henüz sıkı istihdam piyasası koşullarında
enflasyonda yukarı yönlü bir ivme yakalanamadı. Önümüzdeki
dönemde veriler zayıf seyretmeye devam ederlerse üyeler şahin tutumlarını geride bırakmak durumda kalabilirler. Bilançonun küçültülmesi ise 2017 sonundan daha yakın bir zamanda
yapılamaya başlanabilir. Yeni bir faiz artışı öncesinde üyeler bilançoyu kademeli olarak küçülterek kantitatif sıkılaştırmaya başlayabilecekleri yönünde açıklamalar yaptılar.

Değerli metalin bugün toparlanmaya çalıştığını gözlemliyoruz.
Özellikle hafta başından bu yana satıcılı seyrine hız katan ons altının
bugün nefes aldığını söyleyebiliriz. Ancak bu toparlanma geçici mi
yok kalıcı mı olacak? Bu sorunun cevabı için doların küresel bazdaki
performansını yakından takip etmeye devam edeceğiz. Dolar
endeksine baktığımızda şuan için 97.00 bölgesinin üzerinden sağlam
bir görüntü oluşturuyor olması bir süre daha ons altın üzerinde satış
baskısı kurabilir. Öte yandan ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ise
yeniden yukarı gitme isteği göze çarpıyor. 10 yıllık tahvil getirisi 2.20
seviyesine yaklaştı. Teknik kısımda ise, olası aşağı yönlü
hareketliliğin devam etmesi durumunda 1240 desteğini takip etmeye
devam edeceğiz. Tekrardan fiyatlamaların terse dönmesi halinde
1250-1255 dirençleri gündeme gelebilir.

Petrol fiyatları bugün hafif alıcılı bir görüntü ortaya koyuyor. Dün
Libya tarafından gelen üretim ve stok artış haberleriyle petrol fiyatları
sert gerilemiş ve bu gelişmeye karşılık OPEC’in nasıl bir aksiyon
alacağı merak ediliyordu. Bugün İran petrol bakanından beklenen
açıklama geldi. İranlı bakan, OPEC’in önümüzdeki dönemde kesinti
miktarını artırabileceğine yönelik görüşmelere başlayabileceğini fakat
şimdilik bu senaryo için erken olduğunu ifade etti. Bakan ayrıca,
ABD petrol üretiminin öngörülenden daha hızlı bir şekilde arttığını
belirtti. Şu an için piyasadaki hava oldukça olumsuz. Fakat üretim
kesinti miktarında azalışa gidilmesi veya bu konunun ciddi bir şekilde
gündeme gelmesi, fiyatlarda bir miktar yükseliş sağlayabilir. Teknik
olarak ise 46.70 seviyesi Brent petroldeki kısa vadeli düşüşün son
bulması için karşımıza çıkan ilk direnç. Hareketlilik günün kalanında
buranın üzerine çıkarda 47.60 ve 48.30 seviyeleri gündeme gelebilir.
Geri çekilmelerde ise 45.60 desteği kırılırsa 45.00-44.50 bandına kadar
gevşeme görebiliriz.

Kur açısından oldukça hareketli bir gün. Geride bıraktığımız gün
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney’nin şahin beklentileri
yatıştırmıştı. Ancak bugün BoE üyesi Haldane erken faiz artışına
gitmenin risklerinin azaldığını ifade etti. Haldane son toplantıda faiz
artışı yönünde oy kullanmayı da değerlendirdiğini ifade etmesiyle
parite 1.27 seviyesinin üstüne tırmandı. Üyelerinden faiz artışı
yönünde oy kullanan Kristin Forbes’un görevi bırakmasıyla komitede
nasıl bir tablo çıkacağı merak konusu. Bunun yanı sıra İngiltere’de
Kraliçenin konuşmasıyla beraber hükümet önümüzdeki 2 sene için
politikaları ortaya kondu. Teknik olarak ise 1.27 seviyesinin üstünde
hareket tutunabilirse 1.2730-1.2770-1.2800 seviyelerin direnç olarak
çalışabilir. Geri çekilmelerde ise hareket 1.27 seviyesinin altına
sarkarsa 1.2630-1.2600 seviyelerinden tepki alımları görebiliriz.

Yeni güne gelişmekte olan ülke para birimlerinde meydana gelen satış
hareketi ile başlangıç yaptık. Türk Lirası’da bu düşüşten payına
düşeni aldı. Hareketlilik yükselişine devam ederek 3.5500 seviyesine
kadar ilerlerken bu seviyeden gelen kar satışları fiyatlamayı yeniden
3.5200 desteğine yaklaştırdı. Hareketlilik 3.5120 – 3.5100 bölgesinin
üzerinde kalmaya devam ettiği sürece paritedeki toparlanma
gecikmeyebilir. Yükselişlerin önündeki en büyük engel ise 3.5500 –
3.5550 bölgesi olarak gözüküyor. BİST100’de ise sabah saatlerinde
görülen düşüş hareketi yerini alıcılı seyre bıraktı. 99 bin 800 – 100 bin
bölgesinde yükseliş hareketi hacmini koruyamıyor. Bu görünüm
önümüzdeki günlerde de devam edebilir. Yükselişin devamı için 100
bin üzerinde kalıcı olmamız şart. Geri çekilmelerde ise 98 bin 800 kısa
vadeli desteğimiz olarak gözüküyor. Baskı devam eder ve bu
seviyenin altına gerilersek sırasıyla 98 bin ve 97 bin 500 seviyeleri
gündeme gelebilir.

Kur günü hafif alıcılı geçiriyor. Bugün ABD tarafında açıklanacak olan
konut verileri dışında takvimde önemli veri bulunmuyor. Şu ana kadar
çoğu Fed üyesinden gelen yorumlar genel anlamda ekonomiye
duyulan güveni yansıtırken sıkı istihdam piyasası koşullarının eninde
sonunda ücretlerdeki ve enflasyondaki artışı hızlandıracağı yönünde.
Önümüzdeki dönemde ABD verileri piyasaların yeniden odağında
olacak. Kurda teknik olarak ise hareketin 1.1150 direncine yakın
seyrettiğini görüyoruz. 1.1150 seviyesinin üstünde kapanışlarda
1.1170-1.1200 seviyeleri görülebilir. 1.12 seviyesinin üstünde yukarı
yönlü hareket hızlanabilir. Geri çekilmelerde ise 1.1120-1.1100
bölgesi güçlü destek seviyesi. Kırılması halinde 1.1070-1.1030-1.1000
seviyeleri düşüşe destek olabilir.

