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ABD’den son çeyrek büyüme rakamının 3.revizesini takip ettik.
Beklentilerin üzerinde gelen rakamın Dolar kanadına olumlu
yansıdığını söyleyebiliriz. Ancak piyasalarda Paskalya Bayramı
nedeniyle volatilitenin oldukça düşük olduğunu da belirtelim.
Açıklanan rakamlara baktığımızda, yüzde 1’lik beklentisi olan
büyüme rakamlarının performansı yüzde 1.4 ile olumlu. Reel tüketim
harcamalarındaki artış ise, enflasyona dair umutları artıran tabloya
olumlu bir hane daha kazandırdı. Kişisel gelir ve giderlerdeki son
dönemdeki artışın etkileri görülmüşe benziyor. Geçtiğimiz dönemde
yüzde 2 olan bu verinin yüzde 2.4 ile oldukça iyi bir tabloyu ortaya
koyduğunu söyleyebiliriz.

Yurtiçi piyasalarda Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası hareketler
takip edildi. Faiz koridorunun üst bandında sembolik bir indirime
giden, TCMB’nin aldığı karar sonrası, kurda volatilite artmıştı. 2.89’a
kadar yükselen Dolar’ın buralarda tutunamadığını gördük.
Sadeleştirmenin ilk adımı olarak görülen bu karar sonrası, bugün
açıklanan verilerde ise, ekonomik güven endeksindeki artış dikkatleri
çekti. Ekonomik güven endeksi Mart ayında geçtiğimiz aya göre yüzde 9,5 artışla 71,46 değerinden 78,27'ye yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, hizmet, perakende ticaret ve
tüketici güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Ayrıca Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası ekonomistlere olan sunumunu takip ettik. Sunumun içeriğinde çok farklı açıklamalar yok. Kur etkisinin çekirdek enflasyonda gecikmeli
düzeltmeler yaptığına, büyümede dayanıklı ve istikrarlı seyrin korunduğuna, Mart ayında enflasyon beklentilerinde sınırlı bir iyileşme olduğuna vurgu yapıldı.

Paritede yatay seyir gün boyunca takip edildi. İyi gelen ABD
rakamlarının da düşük volatilite içinde kaybolduğunu gördük. Ayrıca
Brüksel olaylarının bugün durulmadığını görüyoruz. Ancak piyasalara
tam olarak yansıdığını söyleyemeyiz. Geçtiğimiz hafta satışların ana
nedeni olarak çıkan unsurların, Avrupa’da da jeopolitik risklerin
görülebileceği algısını ortaya koydu.
Teknik olarak 1.1150-1.1175 arasında küçük bir aralıkta hareket eden
paritenin geri çekilme payının hala olduğunu söyleyebiliriz. Burada
öne çıkan senaryoda 1.1100 seviyesi ilk desteğimiz olacaktır. Ana
senaryonun asıl seviyesi ise, 1.1050 olarak görülüyor. Bu seviyenin
üzerinde kaldığımı sürece, genel görüntünün alıcılı seyrediceğini
söyleyebiliriz. Yukarıda ise, 1.1200-1.1250 arasındaki periyoda
odaklanmakta fayda var. En kısa vadede, 1.1150-1.1120 destekleri,
1.1180-1.1200 dirençleri takip edilebilir.

Paritede hafta boyunca süren alıcılı seyrin hakimiyeti devam ediyor.
Günün ilk saatlerinde Japonya tarafından enflasyon rakamları takip
edildi. Uygulanan gevşek para politikasına rağmen ekonomik
göstergelerde hala istenilen düzeye ulaşamayan Japonya’da,
enflasyon rakamları tatmin edici olamadı. Ulusal enflasyonda değişim
beklenmezken, yüzde 0.3’lük artış dikkat çekiciydi. Tokyo çekirdek
enflasyonda ise beklentilerin altında yüzde 0.3 azalış kaydedildi.
Sabah saatlerinde ise Japonya Merkez Bankası (BOJ) Yönetim
Kurulu Üyesi Yutaka Harada kameraların karşısındaydı. Harada,
önümüzdeki süreçte parasal genişleme politikasına bağlı varlık
alımlarının daha fazla genişletebileceği ve faizlerde daha fazla indirime
gidilebileceğini belirtti.
113.00 seviyesinin üzerinde hareketine devam eden paritede,
yükselişin devamında ilk olarak 113.25 direncini takip edeceğiz.
Aşılması durumunda 113.60 seviyesi görülebilir. Geri çekilmelerde ise
113.00 seviyesinin altında kalıcılık sağlanırsa, 112.75 hedeflenebilir.

Kurda paskalya tatili sebebiyle 2.87-2.88 bandında yatay hareket
gördük. Ayrıca içeride açıklanan verilerde ekonomik güven endeksinin
Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 9.5 artarak, 71.46'dan
78.27'ye çıktı.. Ayrıca dün yapılan faiz kararı sonrası bugün Merkez
Bankası ekonomistler sunumu takip edildi. Sunumda üst bantta
yapılan indirimin gerekçeleri açıklandı. Küresel oynaklıktaki düşüşe
dikkat çekilirken, artan jeopolitik risklere karşın Avrupa Birliği
ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi
güçlenerek sürmekte olduğunun altı çizildi.
Çekirdek enflasyondaki iyileşmenin sınırlı olduğu ve sıkı duruşun
korunması gerektiğide diğer önemli bir nokta olarak karşımıza çıktı.
Kura baktığımıza 2.8820’nin altında satış baskısının devam
edebileceğini söyleyebiliriz. 2.87 desteğinin altında 2.8640 ve 2.8580
görülebilir. Yükseliş için ise 2.8220 ve 2.8880 seviyeleri geçilmeli.
Yukarıda 2.8950-2.90 bölgesi önemli.

Paritede hafta boyunca süren yatay görünüm, haftanın son işlem
gününde de devam ediyor. Avrupa tarafından fiyatlama yaratacak
herhangi bir veri akışının bulunmadığı günde, Türkiye tarafından ise
son faiz kararına ilişkin iktisadi görünüm ve para politikası sunumu
yayınlandı. Sunumda, dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve
tüketici kredilerinin ılımlı seyrinin cari dengedeki iyileşmeyi
desteklediği belirtildi.
Artan jeopolitik risklere karşın, AB ülkelerinin talebindeki artışın
ihracat üzerinde olumlu etkisini devam ettirdiği ayrıca, küresel
oynaklıklardaki bir miktar düşüş ile geniş faiz koridoruna duyulan
ihtiyacın azaldığı belirtildi. Teknik olarak ise, 3.2100 desteğini
aşmakta zorlanan paritede, olası bir satış baskısında bu desteğin
kırılmasıyla 3.2000 ve 3.1960 seviyeleri hedeflenebilir.
Toparlanmalarda ise 3.2165 direnci kırılırsa 3.2200 tekrardan
gündeme gelecektir.

Hafta boyunca paritede devam eden sert satış hareketi, son işlem
gününde yerini yatay seyire bıraktı. ABD tarafından 4. çeyrek
büyüme rakamları günün önemli gelişmesiydi. Son FOMC
toplantısından sonra yapılan açıklamalarda, iş gücü piyasasındaki
iyileşmenin de desteği ile ABD ekonomisinin, kademeli faiz artışıyla
birlikte büyümeye devam edeceği belirtilmişti. FOMC’den sonraki ilk
büyüme rakamı beklentilerin üzerinde açıklandı. Yüzde 1.0 artış
beklentisine karşın 4. çeyrekte, ABD ekonomisi yüzde 1.4 büyüme
kaydetti. FED Başkanları’ndan ise para politikası hakkında
açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, para politikasını normalleştirmek
istediklerini ancak bu konuda sabırlı ve yavaş olmaları gerektiğini
söyledi. Enflasyon konusunda ise istenilen hedefe ulaşmada daha
fazla işaret görmeyi istediklerini söyledi. 1.4100 seviyesinin üzerinde
hareketine devam eden paritede, 1.4150 direnci aşılması durumunda
yükseliş 1.4200 seviyesine doğru devam edebilir. Geri çekilmelerde
ise 1.4100’in altında 1.4060 takip edilebilir.

