IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı
Günlük Yorum

GBPUSD

BRENT PETROL

USDTRY

ALTIN

EURUSD
Paritede geçtiğimiz haftanın kazananı şüphesiz dolar oldu. Hafta
ortasından itibaren sahada ayak basmadık yer bırakmayan doların bu
haftaki performansı merakla bekleniyor. Sert düşüşlerle 1.53
seviyelerine kadar gerileyen paritede Sterlin’in oyuna dahil olmasıyla
fiyatlanmalar 1.54 seviyelerine taşındı. Baskıyı üzerinden atmak
isteyen sterlin saha avantajını kullanıp akıllı ataklarla oyunu lehine
çevirebilir.
Yükselişin paritede tekrardan hakim hareket haline gelmesi pariteyi
1.55 seviyelerine çekebilir. Bu seviyenin de aşılması durumunda
gözler 1.5550 seviyesinde olacak. Eğer dolar haftaya kaldığı yerden
devam etmek isterse de tekrardan 1.5360 ve 1.5330 destekleri takip
edilebilir.

ABD’de geçtiğimiz hafta açıklanan büyüme rakamının yüzde 3.7 ile
beklentilerin aşması ve Çin Merkez Bankası’ndan büyümeyi
destekleyici hamleler ile yüzde 7 hedefinin gerçekleşebileceğine
yönelik açıklamalar tüketimin artabileceğine yönelik beklentileri
artırdı ve petrol fiyatlarında sert yükselişe neden oldu. Küresel arz
fazlası sorununun süreceği işaretleri ile fiyatlar bu yıl halen yüzde 20
aşağıda seyrediyor.
Haftanın son iki gününde adeta yeniden dirilen petrol fiyatlarında bu
hafta 50 doların üzerinde kalıcılık sağlanmasına bakacağız. 50 doların
üzerinde kalıcılık sağlanırsa yeniden 51.00 ve 52.60 dolar seviyeleri
görülebilir. 50 dolar seviyelerinden gelen satışlar ise bize 47.00 ve
45.00 dolar seviyelerine götürebilir.

Taktisyen Başçı Cumartesi günü yine oyuna müdahale etti. Sistemi
değiştirmeden saha içi değişiklikler yapmayı alışkanlık haline getiren
Başçı, şimdiye kadar başarılı olamadı. Küresel para politikalarının
normalleşme sürecinde çekirdek dışı yükümlülükler için 3 yıldan uzun
vadeyi teşvik etmek amacıyla mevduat/katılım fonu dışı yabancı para
yükümlülükler için zorunlu karşılık oranlarının değiştirildiği belirtildi.
Açıklamaya göre 1 yıla kadar vadeli mevduat/katılım fonu dışı
yabancı para yükümlülüklerinde uygulanan zorunlu karşılık oranı
yüzde 20’den yüzde 25'e çıkartıldı. 2 yıla kadar olan yüzde 14'ten
yüzde 20'ye, 3 yıla kadar olanlar için yüzde 8'den yüzde 15'e
yükseltildi. Kurda 2.90 üzerinde kalındığı sürece 2.9390 ve 2.9500
seviyeleri görülebilir. 2.90 seviyesinin altında ise 2.8860 ilk destek
seviyesi.

Çin’de yaşanan ekonomik durgunluk ve küresel risklerin artması altın
fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. ABD’den beklentilerin
üzerinde gelen büyüme rakamı doların değer kazanmasını sağlarken,
altın fiyatları bundan çok fazla etkilenmedi. İyileşen ekonomi altın
için olumsuz bir faktör, iyi gelen veriler FED'in faiz artırımına gitme
olasılığını artırıyor. Hisse senedi piyasalarında yaşanan büyük
düşüşler ile geçtiğimiz haftaya iyi başlayan değerli metal, suların biraz
olsun durulmasıyla 1170 seviyelerinden 1120’lere geriledi.
Altında düşüş trendinin direnç seviyesi olan 1160’ın altında kalındığı
sürece satışların devam edebileceğini söyleyebiliriz. Bugün gün içi
yükselişlerde 1140 ve 1145 seviyeleri takip edilebilir. Düşüşlerde ise
1128 ve 1117 önemli destek seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor.

Doların muhteşem geri dönüşü güne damga vurdu. 1.17’ler başlayan
düşüş ile önce 1.1450 sonrada 1.1260 desteklerini kıran paritede
1.1150 seviyesine kadar düşüş görüldü. FED Başkan Yardımcısı
Stanley Fischer bu düşüşte başrolde oynadı. Eylül ayı toplantısında
faiz artırımı seçeneğine açık kapı bırakan Fischer, ABD ekonomisinin
normale dönmekte olduğunu söyledi. Çin’de yaşanan büyüme
endişeleri ise FED üyelerini ikiye bölmüş durumda. Üyelerden
bazıları faiz artışı konusunda temkinli olurken gelen veriler Eylül’ü
masada tutmaya devam ediyor.
Paritede 1.1250 seviyesinin altına kalınması durumunda satış
baskısının devam edebileceğini söyleyebiliriz. Düşüşün devamında
1.1050 ve 1.0930 seviyeleri görülebilir. 1.1250 seviyesinin geçilmesi
durumunda ise 1.1350 görülebilir.

