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Yeni haftada fiyatlamalara baktığımızda Donald Trump etkisinin
devam ettiğini gözlemliyoruz. Trump’ın seçim vaatlerinin başında
gelen sağlık yasasının iptal edilmesiyle birlikte Trump’a duyulan
güven azalmaya başladı. Çünkü Trump göreve gelirken “Yepyeni bir
ABD” sloganıyla yola çıkmış ve göreve geldiği günden bu yana
herhangi bir hamlede bulunmamış olmasının yanı sıra piyasanın
gelecek anlamında da kendisinde ötürü kaygılı olduğunu düşünüyoruz.
Nitekim bu durum ABD 10 yıllıklarına da yansımış durumda. 2.340
hattına kadar gerileyen tahvillerin, dolardaki değer kaybını destekler
nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Yurtiçi piyasada bugün reel tüketim
güven endeksi rakamı açıklandı. Endeks, Mart ayında 108.1 olarak
açıklanarak, önceki aya göre 2.8 artış göstermiş oldu. Teknik kısımda
3.6000 desteğini altında fiyatlanan kurda aşağı yönlü hareketliliğin hız
kazanabilmesi için 3.5800 desteğinin kırılması şart. Bu bölgenin
altındaki kapanışlarla 3.5500 desteği gündeme gelebilir. Olası
toparlanmada ise 3.6100-3.6360-3.6400 dirençleri takip edilebilir.

Mart ayı başlarında FED-TCMB fiyatlamaları ay sonuna doğru
yerini Trumpcare’a bıraktı diyebiliriz. Trump’ın son dönemdeki
sağlık yasası oylamasını veto görmesi, piyasa oyuncuları tarafından
güvenli limana olan talebi nispeten artırmış durumda. Dolar endeksi
ve ABD 10 yıllıklarında da esen sert rüzgar değerli metale olan talebi
bir süre daha destekleyecek gibi duruyor. Endeks 99.00 desteğini
kırdıktan sonra 9860 hattına gelirken şimdiden 97.00 bölgesine göz
kırpmaya başladı diyebiliriz. 10 yıllıklarda 2.340 bölgesine kadar geri
çekilme takip ettik. 2.300 seviyesinin önemli bir destek olduğunu
hatırlatalım. Bugün akşam saatlerinde FOMC üyelerinin
konuşmalarını takip edeceğiz. Konuşmalar esnasında piyasalarda
volatil bir seyir görebiliriz. Teknik olarak bakacak olursak, 2017’de
gördüğü en yüksek seviye olan 1263 bölgesine yaklaşan sarı metalin
önündeki ilk engel 1260 seviyesi. Bu bölgenin üzerinde kalıcılık
sağlanması halinde 1270 seviyesi hedeflenebilir. Geri çekilmelerde ise
1250-1245-1238 destekleri takip edilebilir.

ABD Başkanı Trump’ın geçtiğimiz hafta sağlık yasasını kongrede
geçmeyeceği beklentisiyle geri çekmesinin ardından kur haftaya alıcılı
başladı. 1.0830 direncinin üstünde gapli açılış yapan paritede yukarı
yönlü baskı devam ediyor. FED üyelerinin açıklamaları bu hafta da
devam ederken bazı ECB üyelerinin de konuşmalar ıvar. ECB Praet
parasal teşvikin devam etmesi gerektiğini savunurken ECB üyesi
Lautenschlaeger piyasaların politika değişikliğine hazır olması
gerektiğini söylemesiyle kur 200 günlük hareketli ortalamasının
üstüne tırmandı. Alıcılı seyrin devamında 1.09 denemesi görülebilir.
Bu seviyenin üstünde kalıcılık sağlanması halinde 1.0930 gündeme
gelebilir. Geri çekilmelerde ise 1.0870-1.08320-1.0800 kuvvetli destek
seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor.

