IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı
Günlük Yorum

Piyasalarda Bugün Ne Oldu ?
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Gün içi gelişmeler
Geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecine destek
vereceğini açıklayan Londra Belediye Başkanı Johnson hafta
başlangıcında piyasalardaki tedirginliği geri getiren ilk adımı atmıştı.
Dün konu ile ilgili yorum yapmaktan çekinen İngiltere Merkez
Bankası Başkanı Carney sadece süreç sırasında Sterlin’deki seyri not
ettiklerini ifade etti. Gün içerisinde ise konu ile ilgili kredi
derecelendirme kuruluşlarından açıklamalar geldi. Fitch ayrılmanın
gerçekleşmesinni kısa vadede ülkedeki çoğu sektörde bozulmaya
neden olacağını ifade ederek güven ortamının geri kazanılmasının zor
olacağını ifade etti. Moody’s de benzer şekilde İngiltere ekonomisinin
bu gelişmeden olumsuz etkileneceğini belirtti.
Geride kalan gündem Petrol fiyatlarına dair büyük bir gelişme
yaşandı. Houstan’da düzenlenen 2016 Enerji Konferansı’nda İran
Petrol Bakanı’nın Suudi Arabistan ve Rusya öncülüğünde
gerçeklşetirilen planın anlamsız olduğunu ifade ederek piyasadaki
istikrarı sağlamak için arayışlarına devam edeceklerini söyledi.
Niyetlerinin pazar payı kapma olmadıklarınıda söyleyen Naimi
petrol fiyatlarındaki hafif toparlanmaya son verdi.

Endekslerde son durum
Dolar endeksinde toparlanma devam ederken hareketlilik yeniden
98.00 seviyesine yakın seyrediyor. Bu seviyenin geçilmesiyle birlikte
gündeme gelebilecek hareketliliğin hedefi 98.40 olarak gözüküyor.
Geri çekilmelerde ise 97.00 seviyesi destek olarak takip edilmeye devam edilebilir. Petrol fiyatlarındaki gerileme ile artan riskler Dax’taki satıcılı seyri destekliyor. 9 bin 200 seviyelerinde
tutunmaya çalışan endeks 9 bin 70 seviyesine kadar gerileyebilir. Toparlanmadan bahsedebilmemiz için ise endekste yeniden 9 bin 500 seviyelerinin üzerine gelinmesi gerekiyor.

Geçtiğimiz günler tarafların petrol üretimi konusunda anlaşabilecekleri
beklentisiyle yükselen petrol kazançlarını vermeye başladı. İran
üretimi dondurma planını gülünç bulduğunu ifade ederken hareketlilik
yönünü yeniden aşağıya çevirdi. 33 dolar seviyelerinde de
tutunamayan Brent petrolde baskı devam ediyor. Yükseliş trendinin
kırılması fiyatlanmalarda sert düşüşlere yol açabilir. Hedef olarak ise
30 dolar kuvvetli gözüküyor. Ara seviye olarakta 31 dolar takip
edilebilir. Toparlanmanın gündeme gelebilmesi içinse Brent petrolde
yeniden 33 doların üzerine gelmemiz gerekiyor. Hareketin devamında
ise 33.50 ve 34.00 seviyeleri yeniden test edilebilir.

Haftanın başlangıcında gündeme gelen Brexit riskinin ardından
gerileyen petrol fiyatları yeniden piyasalara kara bulutları geri getirdi.
Gün içerisinde talebi artan altında yeniden sert yükselişlerle karşı
karşıyayız. Son dönemde haftalık görünümdeki düşüş kanalının
üzerine çıkan altında bu kanalın üzerinde hareket devam ediyor.
Yükseliş hareketinin 1240 seviyelerinde hacmini biraz olsun yitirse de
hedefin hala 1250 dolar seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. Altında sert
yükselişin ardından gerilemenin gelmesi halinde ise 1220 seviyesinin
üzerinde kalınması hayli büyük önem taşıyor. Bu desteğin üzerinde
kalınması yeni bir yükseliş hareketine daha davet anlamına geliyor.
1220 seviyesinin geçilmesi durumunda ise 1215 ve 1210 aralığı hayli
önemli gözüküyor.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması fiyatlanmalara etki etmeye
devam ediyor. Başbakan Cameron her ne kadar birlik içerisinde
kalmanın ülkeye hem ekonomik hem de güvenlik açısından fayda
sağlayacağını ifade etse de anketlerde oylama başbaşa devam ediyor.
1.4000 seviyelerinin hızlıca geçen paritede düşüş devam ediyor.
1.3840’ın önemli bir destek olarak takip edilebileceği paritede
hareketin devamında 1.3640’a kadar düşüş sürebilir. Toparlanmadan
bahsedebilmemiz içinse hareketliliğin yeniden 1.40’ın üzerine çıkması
gerekiyor. En azından düşüş trendinin üzerine çıkan fiyatlanmalar
tekrardan yükseliş şansı bulup 1.41 ve 1.42 seviyelerine kadar
yükselişini gerçekleştirebilir.

Geride kalan günde faiz oranlarında değişime gitmeyen TCMB’nin
açıklamaları takip edildi. Söylemlerde büyük bir değişim görülmezken
para politikasının enflasyon görünümüne bağlı kalacağı belirtildi. Gün
içerisinde ise alıcılı seyreden kurda 2.9500 seviyesi kritik konumda.
100 periyotluk ortalama seviyesine denk gelen 2.9500’in üzerine
geçmemiz yeni bir yükseliş hareketini beraberinde getirebilir. Hedef
olarak ise geçtiğimiz günlerde yakalanılan yükseliş kanalının alt bandı
belirlenebilir. Bu seviye ise 2.9620’ye denk geliyor. Geri çekilmelerde
ise 2.9400’ün altına gelinmesi düşüşü destekleyebilecek gelişme
olarak karşımızda. Takip edilebilecek seviyeler ise 2.9300 ve 2.9250
olarak gözüküyor.

Paritede satış baskısı ağırlığını korumaya devam ediyor. 1.1000
seviyesinin altında hareketliliğini koruyan paritede 1.0960 seviyesinin
önemli olduğu hareketlilikte bu desteğin geçilmesi hareketliliği bir
sonraki durağımız olan 1.0930’a taşıyabilir. Baskının ağırlığını
koruması ve hareketine devam etmesi durumunda ise gözler uzun
süredir test edilmeyen 1.0900 desteğinde olacak. Toparlanmalarda ise
1.1000 seviyesinin üzerinde kalıcı olmamız gerekiyor. Parite zaman
zaman bu seviyenin üzerine geçmek istese de henüz yükseliş hareketi
kendini kanıtlayamadı. Paritede bu seviyenin üzerine geçildikten
sonra ise 1.1050 ve 1.1080 seviyeleri tekrardan hedeflenebilir. RSI
göstergemizinde yükseliş trendini kırdığı dikkat çeken ayrıntılardan.

