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Kredi derecelendirme kuruluşlarından Türkiye değerlendirmesi
TCMB’nin faiz koridorunun üst bandında yaptığı faiz indiriminin
ardından uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarında da hem
Türkiye ekonomisi hem de mevcut para politikası hakkında önemli
açıklamalar gelmeye devam ediyor. Standart & Poor’s (S&P) yaptığı
açıklamada, Türkiye’nin kırılganlığının yüksek dış finansman
ihtiyacından kaynaklı olduğunu, sermaye girişlerindeki yavaşlamanın
büyüme modeli üzerinde risk oluşturduğu belirtildi. S&P’nin Türkiye
için 2017 yılında yüzde 3.4’lük büyüme, 2016 ve 2017 yılı için
sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 7’lik enflasyon tahmini bulunuyor. Öte
yandan kurum, TL üzerindeki baskıdan dolayı para politikasında
sıkılaştırmak beklediklerini belirtti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ise Türkiye
ekonomisinin bu yıl yüzde 3.5, 2017 yılında ise yüzde 3.6
büyümesini beklediklerini açıkladı. Enflasyon tahminleri ise bu yıl
yüzde 8.2, gelecek yıl için ise yüzde 7.7 seviyesinde. Kurum ayrıca,
hükümetin mevcut politika programının yapısal zayıflıklar ile
mücadalede uygun olduğu fakat uygulamaları son yıllarda geciktiği
vurgulandı.

ABD ekonomisi için 2. çeyrek tahminleri olumlu
2016 yılı ilk çeyrekte tüketici harcamalarındaki yavaşlama ve güçlü
doların ihracatı azaltması ile son 2 yılın en kötü performansını
sergileyen ABD ekonomisinin 2. çeyrekte toparlanması bekleniyor.
Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, Nisan ayı ticaret
rakamlarını göz önünde bulundurarak 2. çeyrek büyüme tahminini yüzde 2.7’den yüzde 3.0’a revize etti. ABD ekonomisinin piyasa beklentilerinin üzerinde büyüme perfomansı göstermesi,
yıl içerisindeki faiz artırım ihtimallerinin de yükselmesini sağlayacaktır.

FED’in Haziran ayı için faiz artırım ihtimalinin güçlenmesiyle
başlayan altın fiyatlarında geri çekilmenin altıncı günün sonunda dolar
endeksindeki düşüş ile birlikte bugün sona erdiğini görüyoruz. Sert
değer kaybı sonrası yedi haftanın en düşük seviyesini gören kıymetli
metalde tepki alımları devam ediyor. Önümüzdeki dönem için
baktığımızda ABD tarafından gelecek veriler altın fiyatları üzerinde
oldukça etkili olacak. Gelecek olumlu veri akışı FED’in faiz artırım
ihtimalini güçlendireceğinden altın üzerindeki satış baskısını tekrar
artırabilir.
Bugün başlayan alıcılı seyrin devamında ise 1230 direnci oldukça
önemli 1230’ün üzerinde kalıcılık sağlanırsa hareketin devamında
1242 dolar seviyesi test edilebilir. Olası geri çekilmeler için ilk destek
seviyemiz 1220 bu seviye aşılırsa 1214 desteğinin tekrar denendiğini
görebiliriz.

Paritede üç gündür süren yükseliş hareketi yerini bugün yatay bir
seyire bıraktı. Gün içerisinde İngiltere tarafında 2016 yılı ilk çeyrek
büyüme rakamları açıklandı. Bu yılın ilk çeyreğinde piyasa
beklentileri ile paralel olarak yüzde 0.4’lük büyüme kaydedildi.
Rakam yıllık bazda ise yüzde 2.1 olan beklentinin altında yüzde 2
seviyesinde gerçekleşti. ABD tarafında ise dayanıklı mal siparişleri
takibimizdeydi. Ulaşım dışı dayanıklı mal siparişleri beklentileri hafif
üzerinde yüzde 0.4 artarken, dayanıklı mal siparişleri yüzde 0.5’lik
piyasa beklentilerinin çok üzerinde yüzde 3.4 artış kaydetti.
Paritenin 1.4700 üzerindeki seyri devam ediyor. Bu seviyenin
üzierinde kalınması dahilinde günün kalanında 1.4760 seviyelerine
doğru yükseliş hareketi takip edilebilir. 1.4760’ın üzerinde ise 1.4800
dikkate almamız gereken diğer önemli seviye. Geri çekilmelerde
1.4660 ve 1.4600 önemli destekler.

ABD’den açıklanan dayanıklı mal siparişlerinde görülen süpriz
yükselişin ardından işsizlik haklarından yararlanma başvuruları
haftalık 268K olarak açıklandı. Her iki veride de beklentilerin üzerinde
bir seyir yakalandığını ifade edebiliriz. Yeni güne kötü bir başlangıç
yapan dolar endeksi içinse bu olumlu tabloyu sürdürmemiz hayli zor.
Gün içerisinde değer kaybı hızlanan doların etkisiyle paritedeki
yakalanılan kısa vadeli düşüş trendi de kırılmış oldu.
Paritenin önündeki hedef ise 1.1220 seviyesinin üzerinde kalıcı
olmak. Eğer bu gelişme sağlanamazsa yükseliş hareketi yerini geri
çekilmeye bırakabilir. 1.1150 seviyelerinde duraksayabilecek düşüşün
bir sonraki durağı 1.1100 seviyesi olacağa benziyor. Son derece
önemli olan bu seviyeden genel olarak tepki alımlarına şahit olmamız
şaşırtıcı olmayacaktır. Eğer paritedeki yükseliş hareketi hacmini
korumaya devam ederse yükseliş 1.1250 seviyesine kadar devam
edebilir. Son günlerde hızlı değişimlere sahne olduğumuz paritede
önümüzdeki haftanın hakim yönünü yarın açıklamalarda bulunması
beklenen Fed Başkanı Yellen’ın belirleyeceğini düşünüyoruz.

Petrol fiyatları bu yıl ilk kez 50 dolar seviyesini aştı. Dün ABD
Enerji Enformasyon İdare (EİA) tarafından açıklanan stok verilerinin
beklentilerin üzerinde azalış kaydetmesi ve küresel piyasalarda etkili
olan pozitif hava ile varil fiyatı son 7 ayın zirve seviyelerinde
fiyatlanmaya devam ediyor. Gözler şimdi 2 Haziran’daki OPEC
toplantısına çevrildi. 50 dolar seviyesi bir çok üretici için maliyetleri
karşılamaya yetiyor fakat değişkenliğin yüksek olması bu ülkeler için
risk yaratmaya devam ediyor. Toplantıdan varil fiyatına istikrar
kazandıracak bir karar çıkma olasılığının ise şimdilik zayıf bir ihtimal
olduğunu söyleyebiliriz.
Teknik olarak ise 50 dolar seviyesinden gevşemeye başlayan Brent
petrolde takip edeceğimiz ilk destek 49.70. Hareketin devamında ise
49.40 seviyesi önemli olacaktır. Yükselişlerde ise 50.00 ve 50.50
seviyeleri önemli dirençler.

Kurda satış hareketi yeni günde de devam ediyor. Sabah saatlerinde
2.9450 direncini test eden parite, sonrasında yönünü aşağı çevirerek
2.9250 seviyesine kadar geriledi. Dün yurt içinde Başbakan
Yardımcıları’nın görev dağılımlarını takip etmiştik. 64. hükümette
ekonomi sorumluluğunun tamamen Mehmet Şimşek’te olduğunu,
yeni hükümette ise BDDK, SPK gibi önemli kurumların sorumluluğu
Nurettin Canikli’ye devredildi. Konu hakkında bugün açıklamalarda
bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Başbakan
yardımcıları görev dağılımında para ve mali piyasaların daha etkin
koordinasyonu yönünde görev paylaşımı yapıldığını, bu paylaşımın
ikili yapı olarak adlandırılmaması gerektiğini söyledi. ABD tarafında
ise Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, Fed'in yakın gelecekte faiz
artırmasını desteklediğini, ancak İngiltere'de AB üyeliği konusunda
yapılacak referandumun yarattığı belirsizliğin Haziran ayında Fed'in
faiz kararı üzerinde baskı yaratabileceğini belirtti.
Kur tarafında ise geri çekilme devam ediyor. 2.9200 desteğinin
kırılması durumunda 2.9160 ve 2.9100 seviyeleri takip edilebilir.
Yükselişlerde ise 2.9400’ün üzerinde kalıcılık sağlanırsa 2.9480 ve
2.9530 seviyeleri hedeflenebilir.

