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Gün içi gelişmeler
Yeni güne yurtiçinden enflasyon verileri ile başlangıç yaptık. Şubat
ayında yüzde 0.02 düşüş gösteren TÜFE’de yıllık bazda yüzde
8.78’e geriledik. 8 ay sonra ilk kez gerileyen enflasyon verisindeki
gerileme düşük enerji fiyatlarının yanında gerileyen gıda fiyatlarından
kaynaklanıyor. Harcama gruplarında aylık bazda en çok düşüşü
yüzde 6.16 ile giyim ve ayakkabı grubu gerçekleştirirken,
haberleşmede fiyatlarında yüzde 0.42’lik bir gerileme görüldü.
Geçtiğimiz aylarda gıda enflasyonu etkisinden dolayı yükselişine hız
katan enflasyon rakamlarında yeni yıl içerisinde çift haneli rakamlara
alışmalıyız. Kur etkisi ve planlanan asgari ücret artışı enflasyondaki
yükselişi destekleyecek gelişmeler arasında. Enflasyonda gerilemenin
kalıcı olması içinse özellikle gıda fiyatlarındaki gerilemenin devam
etmesi gerekiyor.

Avrupa’dan gün içerisinde açıklanan PMI verilerinde olumlu bir tablo
çizildi. Avrupa bileşik PMI’ı 53.0 ile beklentileri aşarken hizmet
PMI’ında da 53.3’lük veri göz doldurdu. Bölge ekonomisinin
lokomotifi konumundaki Almanya’da da benzer bir görünüm hakimdi.
Almanya’da da hizmet ve bileşik PMI’ında beklentilerin üzerinde
kaydedildi. Gün içerisinde euroyu destekleyen gelişmeler arasında
açıklanan perakende satışlar rakamlarıda vardı. Beklentilerden fazla
artış gösteren perakende satışların ileri tarihlerde enflasyonun
kıpırdanma ihtimalini artırıyor. Mart ayı toplantısında parasal
genişleme sürecini gözden geçirebileceklerini ifade eden Avrupa
Merkez Bankası Başkanı Draghi ve kurmaylarının vereceği karar şuanda piyasaların odaklandığı en büyük gelişme olacak.
Endekslerde son durum
Haftaya son derece hızlı bir başlangıç yaparak yönünü yuakrıya çeviren dolar endeksinde hareketlilik ivme kaybediyor. Tarım dışı istihdam önce 98.00 seviyelerinin altında seyreden
endekste gevşeme 97.50’ye kadar devam edebilir. Hareketin devamında ise 97.20 seviyesi düşüşün bir sonraki durağı olabilir. Toparlanmanın kalıcı olabilmesi için ise 98.00 seviyesinin
yeniden üzerinde kalmamız gerekiyor. Dax’ta ise yakalanılan yükseliş hareketi 9 bin 700 seviyelerinde hacmini yitiriyor. 200 periyotluk ortalama seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışan
endekste her ne kadar yükseliş kanalı da yakalanmış olsa son iki günde görülen satış baskısı ağırlığını artırabilir. Geri çekilmenin devam etmesi halinde ise 9 bin 500 seviyesi destek olarak
takip edilebilir.

Petrol fiyatlarında hareketliliğin yüksek olduğu bir hafta geçiriyoruz.
Üretici ülkelerden gelen açıklamalar petrolde fiyatlamalar yaratmaya
devem ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rus petrol
şirketleri ile yaptığı görüşme sonrası, ülke içerisindeki üretimin Ocak
ayı seviyesinde sabit tutulması konusunda anlaştıklarını belirtmişti.
Bugün ise Nijerya Petrol Bakanı tarafından yapılan açıklamalar
gündemimizdeydi. Bakan, OPEC ve OPEC dışı üreticilerin 20
Mart’ta Moskova’da toplantı yapacağını, üretici ülkelerin varil başına
50 dolarlık bir fiyat hedeflediğini belirtti. Teknik olarak 37.00
seviyesi önemini hala koruyor. Bu seviyenin aşılmasıyla Brent
petrolde 38.00 seviyesi hedeflenebilir. Geri çekilmelerde ise 36.00
desteği kırılırsa 35.50-35.00 aralığı takip edilebilir.

Altında Çin’den gelen verilerin yakalanılan yükseliş hareketine destek
olduğunu söyleyebiliriz. PMI verilerinde bir türlü yüzü gülmeyen
Çin’deki görünüm altın alıcılarını piste davet ediyor. Gün içerisinde
1240 seviyelerinin üzerinde kalmayı gözüne kestiren altında 1247 ve
1250 aralığında yükseliş hareketi ivmesini kaybedebilir. Bu
seviyelerin aşılması halinde ise 1256 ve 1260 seviyelerinin test edilme
zamanı geldiğini habercisi olabilir. Tarım dışı istihdam öncesinde güçlü
duran değerli metal gerilemeye başlarsa 1240 ve 1230 seviyeleri
hareketliliğe destek olabilecek niteliğe sahip.

Yurtiçinden gelen enflasyon rakamlarındaki iyimserlik nedeniyle
kurda sabah saatlerinde satış baskısının ağırlaştığına şahit olmuştuk.
Son dönemlerin en kuvvetli aralığı olan 2.9200 – 2.9100
seviyelerinden gelen tepki alımlarıya birlikte yeniden toparlanma
evresine giren paritede hareketlilik yüksekleri hedefliyor. 2.92
seviyesinin üzerindeki önemli seviyemiz olan 2.9400’ü aşmamız
hareketliliğin daha büyük bir hacimle karşımıza çıkacağı anlamına
geliyor olabilir. Bu yükseliş dalgasının hedefi ise 2.9620 ve 2.9750
seviyeleri olarak belirlenebilir. Geri çekilmelerde ise gün içerisinde
dönüşün geldiği 2.9130 desteği yeniden görevini yerine getirebilir.

Dolar endeksindeki gevşeme ile birlitke gündeme gelen yükseliş
hareketi kendini 1.0900’un üzerine atmaya çalışıyor. Akşam
saatlerinde de 1.0860 seviyesinin üzerinde kaldıktan sonra yönünü
yukarı çeviren paritede 1.0950 seviyesi toparlanmanın devamında
test edilebilir. Yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam rakamları
öncesinde kararsız kalan paritede 1.0900’un yeniden altına gelinmesi
hareketliliği ilk olarak 1.0860’a getirecektir. Hareketliliğin bu
seviyenin altına gelmesiyle de baskının 1.0820 ve 1.0800 aralığına
kadar gerilememiz şaşırtıcı olmayacaktır. Son günlerde sıkışan fiyatlar
sert hareketlilik için yeterli enerji toplamış gibi gözüküyor. İstihdam
rakamları ile birlikte 1.08’in altında 1.0750, 1.0950’nin üzerinde ise
1.1000 seviyesi test edilebilir.

Avrupa tarafından İngiltere’nin AB’den çıkış senaryoları
konuşulmaya devam ediyor. Almanya Maliye Bakanı Wolfgang
Schauble, İngiltere’nin birlik içinde kalmasının birlik için daha iyi
olacağını, ayrılma yönünde bir karar alınmasının kötü bir tercih
olabileceğini belirtti. İngiltere Maliye Bakanı George Osborne ise
AB’den ayrılmaları halinde 50 ticaret anlaşmasının otomatik olarak
iptal olacağını söyledi. Bakan ayrıca, ayrılma sürecinin uzun
süreceğini, bunun yerine birlik içinde kalınmasını tercih edeceğini
belirtti. Teknik olarak, yeni haftayla birlikte toparlanmaya çalışan
paritede, 1.4100’in üzerinde kalıcılık sağlanması önemli. Yükseliş
hareketinin devamında önce 1.4150, sonrasında ise 1.4200
hedeflenebilir. Geri çeklmelerde ise 1.4050 desteği kırılırsa 1.4000
gündeme gelecektir.

