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Ve Türkiye tekrar Suriye denkleminde
YPG’nin Menbiç’i IŞİD’den temizleyerek Fırat Nehri’nin batısına
yerleşmesi ve IŞİD’in kontrolündeki Cerablus’tan Gaziantep’in
Karkamış ilçe merkezine son günlerde birbiri ardına atılan havan
mermileri sonrası Türkiye, Koalisyon güçleri ile ortak olarak
yürütülen ‘Fırat Kalkanı’ operasyonuna başladı. Sabah saatlerinde
başlatılan operasyonla, Türkiye sınırının terör örgütlerinden
temizlenmesi ve hudut güvenliğinin artırılmasına katkı sağlanarak,
aynı zamanda Suriye’nin toprak bütünlüğünün öncelenmesi ve
desteklenmesi planlanıyor. Ayrıca toprak bütünlüğünün sağlanarak
yeni göç dalgalarının önlenmesi, bölgedeki sivil halka insani
yardımların ulaştırılması da başlatılan askeri operasyonun amaçları
arasında.
Operasyona Koalisyon güçleri, hava harekatı ile destek verirken,
Özgür Suriye Ordusu ve bölgede yaşayan Türkmenler IŞID
hedeflerine zırhlı birlikler ile saldırarak, stratejik öneme sahip köyleri
ele geçirildi.

Operasyonun ilk amacı Cerablus’un IŞİD’den tamamen temizlenmesini sağlamak. Fakat Suriye’de yaşanan iç karışıklıkların ardından yakın zamanda ABD destekli YPG birliklerinin,
Menbiç’i IŞID’den alarak Türkiye’nin ‘kırmızı çizgisi’ olarak adlandırdığı Fırat’ın batısına yerleşmesi, Türkiye’nin Suriye politikası adına ayrı bir tehdit oluşturuyor. Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu bugün yaptığı açıklamada, ‘Fırat Kalkanı’ operasyonun amacının IŞİD’i Türkiye sınırlarından süpürmek olduğunu ancak YPG güçlerinin de bir an evvel Fırat’ın doğusuna
geçmesi gerektiğini, aksi takdirde bu konuda da Türkiye olarak gereğinin yapılacağını bildirdi.
Düzenlenen operasyona Koalisyon güçleri ve Rusya destek verirken Suriye Dışişleri tarafından, Türk tanklarının Suriye’ye girmesinin Suriye’nin egemenliğinin ihlali anlamına geldiği ve
operasyonun Şam yönetimi tarafından kınandığı bildirildi.
Operasyonun başlamasının ardından TL varlıklarında değer kaybı artarken, EURTRY paritesi 3.3500, USDTRY paritesi 2.9600 seviyelerine kadar yükseldi. Borsa ise günü yüzde 2.11
ekside sürdürüyor.

ABD’de yarın başlayacak olan Jackson Hole toplantısına yönelik
beklentiler altına fiyatlarına yön vermeye devam ediyor. Jackson
Hole’de Cuma günü konuşması beklenen Fed Başkanı Janet Yellen’ın
Eylül ayında faiz artırımını masada tutacağı beklentileri doların değer
kazanmasına neden olurken altın fiyatlarının düşmesinde etkili
oluyor. Bu beklentiler ile birlikte günü satış baskısı altında değer
kaybıyla sürdüren değerli metalde 1327 dolar seviyesinin altında
kalıcılık sağlanması oldukça önemli. 1327’nin altında kalıcılık
sağlanmasıyla altın fiyatlarında geri çekilme 1320 dolar desteğine
kadar devam edebilir.
Olası toparlanmalarda ise 1337 dolar seviyesi ilk direnç olurken,
aşılması durumunda bir sonraki direnç seviyesi olan 1342 doların test
edildiğini görebiliriz

Petrol piyasası adına beklenen haber dün açıklandı. İran’ın Eylül
ayındaki Uluslararası Enerji Konferansı’na katılıp katılmayacağı
konusunda süren belirsizlik, dün OPEC’e yakın kaynaklardan yapılan
açıklama ile bir miktar dağıldı. Fakat haber henüz İran resmi
makamları tarafından doğrulanmış değil. İran tarafından açıklama
yapılması, yeni bir üretim sabitleme anlaşmasına dair beklentileri
yükseltebilir. Doha’daki görüşmelerde de benzer söylemler olmuş
fakat İran ve Suudi Arabistan arasındaki siyasi problemler sebebiyle
anlaşma sağlanamamıştı. Buna benzer bir senaryo ile tekrar
karşılaşabiliriz. Çünkü İran ve Suudi Arabistan arasından ilişkiler son
görüşmelerden bu yana halen normal seviyelere dönmüş değil. Öte
yandan bugün ABD haftalık ham petrol stokları açıklanacak.
Stokların azalması bekleniyor. Petrolün yanında benzin stokları da
fiyatlamalara etki edebilir.
Teknik olarak ise yükselişin devam etmesi için 50 doların üzerinde
kalınması gerekiyor. Hareketlilik bu seviyenin üzerine taşınırsa 50.25
ve 50.50 seviyeleri görülebilir. Satış baskısında ise ilk etapta 49.20
desteği kırılırsa 49.00 seviyesi destek görebilir. Bu seviye de geçilirse
48.50’ye kadar düşüş görebiliriz.

Bugün Euro Bölgesi’nin lokomotifi konumunda bulunan Almanya’nın
2. çeyrek büyüme rakamlarının ikinci revizesi açıklandı. Almanya
ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde
0.4 büyüdü. Geçen yılın aynı çeyreğine göre ise piyasa beklentilerine
paralel olarak yüzde 3.1 büyüme kaydedildi. Rakamın detaylarına
baktığımızda büyümeye daha çok net ihracatın katkı verdiğini
görüyoruz. Hane halkı tüketim harcamalarında ve kamu
harcamalarındaki artış ise net ihracata göre biraz zayıf seyretti.
Teknik olarak ise parite, kısa vadeli yükselen trendi kırarak geri
çekilmeleri hızlandırdı. Günün kalanında satış hareketi ağırlığını
artırabilir. 1.1250-1.1240 aralığı aşağı yönü geçilirse düşüş 1.1200
desteğine kadar devam edebilir. Yükseliş için ise ilk etapta 1.12901.1300 aralığını aşılması gerekiyor. Bu seviyenin geçilememesi, yeni
satış hareketini başlatabilir.

Paritede alıcılı seyrin hakim olduğu bir gün geçiriyoruz. Dün 1.3200
direncini uzun süre test eden parite, bugün bu seviyenin üzerinde
fiyatlanıyor. Bugün İngiltere tarafından fiyatlama yaratacak veri akışı
yaşanmazken gözler, Cuma gününe çevrildi. Haftanın son işlem
gününde hem İngiltere hem de ABD büyüme rakamları açıklanacak.
Ardından Jackson Hole Sempozyumu sonrası Fed Başkanı Janet
Yellen’ın açıklamaları takip edilecek. Yellen’ın faiz artırım
zamanlaması konusunda piyasalara net mesajlar vermesi, hareketli
olan günü daha da hareketlendirecektir.
Teknik olarak ise yükseliş hareketinin devam edebilmesi için 1.3250
direncinin aşılması gerekiyor. Buranın üzerinde se 1.3300 ve 1.3340
seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Satış baskısının hacmini
artırabilmesi için ise öncelikle 1.3200’nin aşağı yönlü geçilmesi
gerekiyor. Hareketin devamında 1.3170 ve 1.3140 seviyeleri
görülebilir.

Bugün sabah saatlerinde başlayan askeri operasyon kurda ilk anda
yükseliş olsa da sonrasında bir miktar gevşeme yaşandığını
görüyoruz. Dünkü TCMB faiz oranı kararı sonrası bugün,
Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan faiz kararlarına ilişkin
açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ekonomide faiz indirimi başta olmak
üzere iyi haberler geldiğini, fakat yatırım ve üretim ortamının
iyileşmesi için faizlerin daha fazla inmesi gerektiğini ifade etti.
Yatırımın, istihdamın, üretimin ve rekabetin artması için faizin inmesi
gerektiğini söyleyen Erdoğan, birilerinin parası üzerinden para
kazananların işine gelmediği için faizlerin inmediğini açıkladı.
Teknik olarak ise askeri hareketlilik ile düşen trendin üzerine yerleşen
paritede görünüm, şu an için yataya dönmüş görünüyor. Düşüşün
devam edebilmesi için 2.9470-2.9460 aralığının geçilmesi gerekiyor.
Hareketlilik bu seviyenin altında devam ederse 2.9400 ve 2.9350
seviyeleri görülebilir. Yükseliş için ise 2.9560 direncinin aşılması
gerekiyor. Hareketin devamında 2.9600 ve 2.9700’ye doğru bir seyir
izleyebiliriz.

