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Erdoğan tarafından onaylanan yeni kabinesini açıkladı. Piyasaların
takibinde olan nokta ise Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı
Mehmet Şimşek’in kabine dışı kalıp kalmayacağıydı. Beklentilerin
aksine Mehmet Şimşek 65. hükümette başbakan yardımcısı olarak
görevine devam ederken, Ekonomi Bakanı olan isim ise daha önce
aynı görevde bulunmuş Nihat Zeybekçi oldu. Yeni kabinenin piyasa
tarafından olumlu karşılandığını, açıklamanın hem TL’ye hem de
endekse pozitif yansıdığını söyleyebiliriz.
Merkez’den cesur adım
Günün diğer önemli gelişmesi ise TCMB Mayıs ayı faiz oranı
kararıydı. Son iki toplantıda toplamda 75 baz puanlık indirim yapan
TCMB, bu toplantıda üst bant olan gecelik borç verme faizinde 50
baz puanlık indirime giderek yüzde 9.5’e çekti. Koridorun alt bandı
olan gecelik borçlanma faizi yüzde 7.25’te, politika faizini ise yüzde
7.5 seviyesinde sabit tuttu. Karar sonrası yapılan açıklamada, son dönemde enflasyonda, temelde işlenmemiş gıda fiyatları kaynaklı belirgin bir düşüş olduğu, çekirdek enflasyon eğilimindeki
iyileşmenin sınırlı olması sebebiyle likidite politikasında sıkı duruşun korunacağı belirtildi. İç talebin büyümeye pozitif katkı vermeye devam ettiği, AB ülkelerinin talebindeki artışın ihracat
üzerinde olumlu etkisinin sürdüğü belirtilirken, küresel oynaklıklarda ise yakın zamanda bir miktar artış yaşandığı vurgulandı.

Referanduma sayılı günler kala paritede değişkenliğin yüksek
olduğunu, yapılan açıklamalar ile bu değişkenliğin daha da arttığını
görüyoruz. Bugün GBPUSD’da fiyatlama yaratan gelişme ise
İngiltere MB Başkanı Mark Carney’nin açıklamaları oldu. Carney,
İngiltere ekonomisi, İngiltere Merkez Bankası’nın mevcut para
politikası uygulamaları ve AB referandumu hakkında önemli
değerlendirmelerde bulundu. İngiltere’nin AB’den ayırılmasının kısa
vadede negatif etkisi olacağını ve resesyon riskini artıracağını
söyleyen Carney, ekonomi AB’den ayrılma kaynaklı yavaşlar ise
enflasyon riski nedeniyle İngiltere Merkez Bankası’nın faiz
indirmesinin doğru olmayabileceğini söyledi.
Parite 1.4600 direncini test ediyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık
sağlanırsa 1.4650 ve 1.4700 seviyeleri takip edilebilir. Geri
çekilmelerde ise 1.4560 ve 1.4500 önemli destekler.

Paritede satış ağırlıklı bir gün geçiriyoruz. Güne Almanya büyüme
rakamları ile başladık. Almanya ekonomisi 2016 yılın ilk çeyreğinde
yüzde 1.6’lık piyasa beklentisinin altında yüzde 1.3’lük büyüme
gösterdi. Açıklanan rakam son iki yılın en hzılı çeyreklik büyümesi
olarak kayıtlara geçti. ECB tarafında ise Finansal İstikrarı Gözden
Geçirme raporu takip edildi. Raporda gelecek 2 yıl için 4 ana risk
kaynağı bulunduğu, bu risk kaynaklarının finans sektöründe zayıf
karlılık, piyasalarda volatilite, aşırı borç yükü ve büyüyen gölge
bankacılık sektörü olduğu belirtildi. ABD tarafında ise San Francisco
Fed Başkanı John Williams, FOMC toplantısına kadar verilerin
izleneceğini, gerek duyulması halinde her zaman faiz indirme
seçeneklerinin bulunduğunu söyledi.
Sabah saatlerinde 1.1200 desteğini kıran paritede satış hareketi devam
ediyor. Trend desteğini de oluşturan 1.1150 seviyesi geçilirse
1.1100’e doğru düşüş görebiliriz. Toparlanmalarda ise 1.1180 ve
1.1200 önemli seviyeler.

Paritede son zamanların en hareketli gününü yaşıyoruz. Yeni
kabinenin açıklanmasına kısa bir süre kala 3.0000 seviyesinin üzerine
çıkan USDTRY, yeni hükümetin piyasa tarafından olumlu
karşılanması ile gevşemeye başladı. Sonrasında ise TCMB’nin faiz
koridorunun üst bandında 50 baz puan indirim yapması aşağı yönlü
harekete hız kazandırdı. Yeni kabinede ekonomi yönetimindeki
değişikli dikkat çekti. Mustafa Elitaş’ın yerine, Nihat Zeybekçi yeni
Ekonomi Bakanı olarak görevlendirildi. Karar sonrası açıklamalarda
bulunan Zeybekçi, ilk değerlendirmesini büyüme ve Fed konularında
yaptı. 2016 yılında yaklaşık yüzde 5 büyüme beklediğini söyleyen
yeni Bakan, Türkiye’nin Fed kararlarından daha çok Avrupa Merkez
Bankası kararlarından etkileneceğini söyledi.
Satış baskısının hacmini artırarak devam ettiği paritede 2.9460 ilk
önemli seviye. Aşağı yönlü geçilmesi durumunda 2.9360 ve 2.9300
seviyeleri gündeme gelebilir. Yükselişlerde ise 2.9600’nın üzerinde
kalıcılık sağlanırsa 2.9675 hedeflenebilir.

Petrol fiyatlarında inişli çıkışlı görüntünün hakim olduğu bir gün
geçiriyoruz. Gün içerisinde üretim tarafından takip ettiğimiz gelişme
Irak kaynaklıydı. Rezerv büyüklüğü bakımından OPEC’in ikinci
ülkesi konumunda bulunan Irak’ta petrol ihracatı rekor seviyeye
ulaştı. Günlük üretimi 4.7 milyon varile yükselen ülkenin ihracat
rakamı ise günlük 3.9 milyon varile ulaştı. Günün diğer önemli
gelişmeleri ise uluslararası finansal kuruluşların 2016 yılı için petrol
tahminleriydi. Citigroup, Brent petrolünde varil fiyatının 2017 yılı
sonunda 65 dolar seviyesine yükseleceğini belirtti. Goldman Sachs ise
orta vadede petrol fiyatının varil başına 50 doların altına düşme
potansiyelinin olduğunu ve 2020 yılına kadar 50 doların altına
inmesinin mümkün olduğunu vurguladı. Banka ayrıca, 2020 yılına
kadar OPEC’in 32.7 milyon varil olan günlük üretiminin 34.2 milyon
varile yükselmesini bekliyor.
48.60 seviyesinin geçilmesi alıcılı seyri hızlandırabilir ve 49.00, 49.30
seviyelerine doğru hareket devam edebilir. Olası satış baskısında ise
48.00 ve 47.75 destek olarak takip edilebilir.

Nisan ayı FOMC tutanaklarının açıklanması ile birlikte satış
baskısının hacim kazandığı altın fiyatlarında görünüm hala değişmiş
değil. Bugün ise dolar endeksindeki toparlanma ile birlikte altın
fiyatında 1235 seviyelerine kadar gerileme gördük. Faiz artırım süreci
hakkında değerlendirmelerde bulunan Citigroup yaptığı açıklamada,
Fed'in verilere bağlı olduğundan çok piyasaya bağlı şekilde hareket
ettiğini, bu nedenle Eylül ayına kadar bir faiz artırımının olası
görünmediğini söyledi.
Teknik olarak ise yükselen trendi aşağı yönlü geçen altın fiyatlarında
satıcılı görüntü devam ediyor. 1230 ilk destek. Kırılması durumunda
1226 seviyelerine doğru düşüş devam edebilir. Yükselişlerin kalıcı
olabilmesi için ise 1242 direncinin aşılması gerekiyor. Hareketin
devamında 1250 görülebilir.

