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İngiltere’de referandum günü
Son zamanlarda tüm piyasaları etkisi altına alan AB referandum
gününe giriş yaptık. Bugün İngiltere’de yaklaşık 45 milyon seçmen,
ülkenin AB’den çıkıp çıkmamasını oylamak için sandık başına gitti.
İpsos Mori’nin bugün açıkladığı son anket, kalma yanlılarının yüzde
52, ayrılma yanlılarının ise yüzde 48 olduğunu gösterdi. Betfair bahis
sitesinin verdiği kalalım oranı yüzde 85'e yükseldi. Oylama TSİ
00:00’da tamamlanacak. İlk sonuçlar ise 02:00’de kamuoyu ile
paylaşılacak. Genel eğilimi yansıtan şehirlerden gelecek sonuçlar ile
hareketliliğin bu saat itibariyle artması, kesin sonuçların ise Cuma
sabahı 09:00’da açıklanması bekleniyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’den Türkiye
değerlendirmesi
Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fitch,
Türkiye ekonomisinin kredi notu bakımından benzer ülkelere göre
hızlı büyüdüğünü ve dış göstergelerin iyileşmeye devam ettiğini, fakat
yapısal reformların sekteye uğramasının bu trendin dayanıklılığını
belirsiz hale getirdiğini belirtti. Fitch ayrıca, TCMB’nin genişlemeci
para politikası uygulamalarının politik baskı altında kalmaya devam
edeceğini savundu. Son faiz indirimleri konusunda ise, faiz
koridorundaki daraltmanın tümünün üst banttan gerçekleştiğini ve
bunun faiz tabanını değiştirmediğini, efektif fonlama oranının ise yüksek seyreden çekirdek enflasyona rağmen düştüğünü söyledi.

Geçtiğimiz FOMC toplantısı ile birlikte sıfırlanan faiz artırım
ihtimalleri paritedeki ilk yükseliş isteğini de beraberinde getirmişti.
Brexit ihtimallerini değerlendirmeye alan piyasalar hareketlilikteki
yükselişi sınırlar nitelikte oldu. Referandum sürecinde baskı altında
olan euro yeni güne biraz daha rahat bir başlangıç yaptı. Açıklanan
anketler ile birlikte 1.1400 seviyelerini zorlayan paritede ilk hedef
1.1450’nin üzerine çıkılması olacak. Hareketin devamında ise takip
edeceğimiz ilk direnç 1.1540’da yer alıyor. Eğer parite yeni güne bu
seviyelere yakın bir başlangıç yaparsa geçtiğimiz dönem zirvesi olan
1.1620 seviyesi test edilebilir.
Çıkışın gerçekleşmesi halinde ise piyasalar tabiri caizse çılgına
dönecektir. 1.1200’yi hızlıca geçeceğine inandığımız paritede düşüş
1.1100’e kadar devam edecektir. Hareketin devam etmesi halinde ise
yeni haftaya 1.10 seviyesinin altında başlangıç yapabiliriz.
Anketlerde AB yanlılarının önde olduğu açık. Piyasa beklentisi de
çıkışın gerçekleşmeyeceği yönünde. Piyasalarda oluşan sakinliği
şimdilik bu gelişmelere bağlayabiliriz.

Kritik Brexit referandumu bugün oylanıyor. Son açıklanan iki ankette
de AB’de kalma yönünde görüş bildirenlerin yüksek olması bugünde
İngiltere’nin AB’den ayrılmayacağına yönelik beklentilerin güçlü
kalmasına neden olurken, bu durum altın fiyatlarında satış baskısının
artmasına neden oluyor. Gece 00:00’da sona erecek oylamada ilk
sonuçlar gece yarısı 02:00’dan itibaren açıklanmaya başlayacak ve
kesin sonuçların sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar ile
birlikte büyük bir belirsizliği geride bırakmış olacağız. Gün içerisinde
İngiltere’nin AB’de kalması yönündeki beklentiler ile birlikte altın
fiyatlarında geri çekilme devam edebilir.
Geri çekilmelerde ise 1240 desteği oldukça önemli, bu desteğin
kırılması durumunda hareket 1220 dolar seviyesine yönelebilir.
Gelebilecek toparlanmalarda ise ilk direnç seviyesi 1280 , bu
seviyenin aşılmasıyla birlikte hareket 1290 seviyesine kadar devam
edebilir.

Sterlin bugün, 2016 yılının en yüksek seviyesine ulaştı. Yıl içerisinde
Brexit beklentileri ile 1.38’li seviyelere kadar düşen parite ise, Brexit
beklentilerinin yön değiştirmesi ve açıklanan anketlerde AB
yanlılarının öne geçmesiyle 1.50 sınırına kadar dayandı. Hareketliliği
gün boyu devam etmesi bekleniyor. İlk sonuçlar gece saatlerinde
açıklanmaya başlayacak. Sonuçlardan önce ise YouGov’un sandık
anketi sonuçlarını takip edeceğiz. Anketin piyasalarda hareketliliği
artırması beklenirken, asıl sert fiyatlamaları ülkenin genel eğilimini
gösteren şehirlerden gelecek sonuçlar ile başlayacağını söyleyebiliriz.
Teknik olarak ise sonuçların AB’de kalınması yönünde olması halinde
sert yükseliş ile önce 1.5200, bu seviyenin aşılması durumunda ise
hareketin 1.5500 seviyelerine doğru devam edebilir. Sonucun Brexit
olması durumunda ise 1.4500-1.4300 bandına doğru hareketlenmeler
görebiliriz.

Tüm piyasalarda olduğu gibi Brexit referandumu petrol fiyatları
üzerinde de etkili oluyor. Oylama havasının AB’de kalınması
yönünde olması dolarda zayıflamaya sebebiyet verirken petrol
fiyatlarında ise yükselişi beraberinde getirdi. Gün içerisinde petrol
piyasalarının gündeminde ise Suudi Arabistan Petrol Bakanı Khalid
al-Falih, arz-talebin neredeyse dengeye ulaşması ile beraber petrol
piyasasının da iyileştiğini belirtti.
Teknik olarak ise oylamanın petrol fiyatları üzerinde etki
yapabileceğini fakat diğer ürünlerde olduğu kadar sert fiyat hareketleri
göremeyebiliriz. 51 doların üzerinde kalınması yeni bir yükseliş
hareketini tetikleyebilir. Hareketin hedefi ise 2016 yılının zirve
seviyesi olan 53 dolar. Hareketlilik buranın da üzerine taşınırsa 55
dolar seviyelerine doğru yükseliş görebiliriz. Geri çekilmeler ise
İngiltere’nin AB’den ayrılması ile hacmini artırabilir. Yükselen trendin
desteği olan 48.50 seviyesi kırılırsa 46-45 dolar civarına doğru bir
seyir izleyebiliriz.

Parite üç hafta aradan sonra tekrardan 2.87 seviyesinin altına geriledi.
İpsos Mori’nin bugün açıkladığı ankette AB yanlılarının önde olması
doların tüm gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer
kaybetmesine sebep oldu. Tüm piyasaların gündemini oluşturan AB
referandum gününde ABD tarafından işsizlik haklarından yararlanma
başvuruları takip edildi. Piyasa beklentilerinin 270 bin kişi olduğu
veri, beklentilerin altında 259 bin kişi olarak açıklandı. Paritenin
günün kalanında referandum sonuçlarına göre şekillenmesi bekleniyor.
Oylama sonucunda ayrılık kararı çıkmasıyla kurda tekrardan 2.902.93 seviyelerine doğru yükseliş görebiliriz. Sonucun AB’de
kalınması yönünde olması ise kurda satış baskısının hacmini artırarak,
2.85-2.83 seviyelerine doğru geri çekilmelere sebep olabilir.

