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Gündemdekiler
Geride kalan haftada piyasaları ABD cephesinden takip ettiğimiz
gelişmeler domine etmişti. Fed Başkanı Yellen’ın güvercin tavrını
korumasının ardından Cuma günü açıklanan istihdam verileri
piyasalardaki volatiliteyi hayli artırmıştı. Yeni haftada ise yurtiçinden
gelen enflasyon rakamları piyasaların ilgi odağındaydı. Aylık bazda
yüzde 0.04 gerileyen veri yıllık olarak yüzde 7.46’ya düşmüş oldu.
Beklentilerin ve önceki dönem rakamlarının hayli altında kalan
enflasyon verisini incelediğimizde gıda enflasyonundaki olumlu seyrin
devam ettiğini görüyoruz. Geride kalan yılın aynı ayında yüzde 2.15
artış gösteren gıda enflasyonu bu kez yüzde 1.53 düşüş gösterdi. Son
toplantısında üst bantta 25 baz puanlık bir indirime giden TCMB
önümüzdeki dönem faiz poltikaları için enflasyon görünümünün baz
alınacağını ifade etmişti. Çekirdek enflasyonda bu dönem yakalanan
sınırlı gerilemenin önümüzdeki dönemlerde ivme kazanması merkezin
elini biraz daha rahatlatabilir. Özellikle büyük merkez bankalarının
benzer poltikalarına devam etmesi de TCMB’nin olası faiz inidirmi
ihtimallerini artıracaktır.

Gün içerisinde açıklamalarda bulunan Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi olan Praet dikkatleri yeniden enflasyon görünümüne çekti. ECB’nin enflasyon hedeflemesinde çok
kararlı olduğunu belirterek önümüzdeki dönemlerde eğer hedefe yaklaşılmazsa bankanın yeniden harekete geçebileceğini ifade etmeye çalıştı.
Endekslerde görünüm
Dolar endeksinde yeni haftaya yeniden satıcılı başlangıç yaptık. 95.00 seviyelerinin altında kalmaya niyetli olan endekste yükselişin bu seviyelerin üzerine gelebilmesi için önce 94.60’ı
aşması gerekiyor. Geri çekilmelerde ise 94.20 ve 94.00 aralığı yeniden toparlanmanın görülebileceği seviyeler olarak karşımızda. Yeni günde kararsız bir başlangıç yapan Dax’ta kritik olarak
takip ettiğimiz 9 bin 750 seviyesinin üzerinde hareketlilik devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde kalmamız dahilinde hareketliliğin 10 bin seviyelerine doğru yükselişe geçebileceğini
söyleyebilriz. Kuvvetli direncimiz ise 10 bin 120 olarak gözüküyor. Geri çekilmelerde ise 9 bin 750’nin altında düşüş 9 bin 500’e kadar devam edebilir. Yurtiçinde ise BİST100 yükseliş
ivmesini koruyor. Yaklaşık yüzde 1.5 değer kazanan endekste yükseliş hareketi 83 bin 500 ve 84 bin 400 seviyelerine doğru devam edebilir. Düşüşlerde ise 80 bin ve 80 bin 500 aralığı
önemli desteklerimiz olarak karşımızda.

Paritede haftanın ilk işlem günü, inişli çıkışlı bir görüntü ile devam
ediyor. Sabah saatlerinde 1.4200 desteğini test eden parite, bu
seviyeden gelen tepki alımları ile yönünü yukarı çevirerek 1.4300
seviyesine kadar yükseldi. Gün içerisinde ABD tarafından fiyatlama
yaratacak veri bulunmazken, İngiltere tarafından inşaat PMI verisi
takip edildi. Beklentilerin 54.0 olduğu veri, beklentilerin üzerinde 54.2
olarak açıklandı. En son 2013 yılının Mayıs ayında 50 daralma
bölgesinin altına inen inşaat PMI verisi, son 3 yıldır 50 bölgesinin
üzerinde, istikrarlı duruşunu devam ettiriyor. Teknik olarak ise
1.4300 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışan paritede, kalıcılığın
sağlanması durumunda 1.4370 ve 1.4400 seviyeleri takip edilebilir.
Geri çekilmelerde ise 1.4260 geçilirse, 1.4200 tekrardan test edilebilir.

Geride kalan haftayı ABD’den gelen istihdam verileri ile kapatmıştık.
Tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazançlarda beklentilerin
üzerinde bir görünüm yakalandı. Veriler pariteyi kararlı bir düşüşe
sürüklemezken dolar endeksi verinin ardından benzer seviyelere
ulaşmış gözüküyor. 1.14 seviyesinin etrafında görülen hareketlilik
1.1440 direncini geçecek kuvveti toplayabilir. Hareketin devamında
ise 1.1480 ve 1.1500 seviyeleri gündemimizde olacak. Geri
çekilmelerin hacmini koruyabilmesi içinse 1.1350’nin altında
kalmamız gerekiyor. Bu gelişmenin ardından paritede hakim konumda
olabilecek düşüşler 1.1320 ve 1.1300 aralığına kadar sürebilir.

Altında geride kalan haftada hareketlilik dolar endeksindekine paralel
bir görünüme sahipti. Zayıf dolar ile yükselişe geçen altın yeni
haftada kararsız bir görünüme sahip. 1220 doların etrafında seyreden
hareketlilikte 1225 dolar seviyesinin üzerinde kalmamız bizler için
büyük önem taşıyor. Değerli metali yukarıya taşıyabilecek gelişmeler
arasında bu desteğin üzerinde kapanışların görülmesi kritik öneme
sahip. Hareketin devamında ise 1230 ve 1240 dolar seviyeleri ise
yeniden gündemimizde olacak. Geri çekilmelerde ise 1215 doların
altında 1208 dolar desteği hareketliliği yeniden yukarıya çevirebilir.
Özellikle 1205 ve 1200 dolar aralığının geçilmediği süre boyunca
altında sert satışları beklememiz gerekiyor.

Petrol fiyatlarında haftanın ilk günü, yaşanan gelişmeler ile hareketli
geçiyor. Sabah saatlerinde Kuveyt Petrol Bakanı Al-Saleh önemli
açıklamalarda bulundu. Saleh, büyük üreticiler arasında bir
koordinasyon olmasının, fiyatlarda istikrarın sağlanmasına kesinlikle
yardımcı olacağını söyledi. Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak
ise 17 Nisan'da Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak ve OPEC üyesi,
üyesi olmayan petrol üreticisi ülkeleri bir araya getirecek toplantıya
İran'ın da katılacağını söyledi. Bununla birlikte İran'ın üretimin
dondurulması yönünde bir anlaşmaya taraf olmayacağını belirten
Novak, İran'ın üretimi günlük 4 milyon varile ulaştıktan sonra
üretimini donduracağını ifade etti. Novak ayrıca, Suudi Arabistan ile
17 Nisan toplantısı öncesinde bir araya gelerek gelişmeleri
değerlendirebileceklerini, Suudi Arabistan'ın üretimin dondurulması
konusundaki duruşunu devam ettireceğini umduklarını da vurguladı.
Teknik olarak ise gün içerisinde 38.90 seviyesine kadar yükselen
Brent petrol, sonrasında yaşanan gelişmeler ile yönünü tekrar aşağı
çevirdi. Aşağıda takip edeceğimiz ilk seviye 38.00. Geçilmesi
durumunda 37.50-37.00 aralığı takip edilebilir. Toparlanmalarda ise
39.00 ve 39.45 önemli seviyeler.

Kurda geride kalan haftalarda satıcılı bir görünümün olduğunu
biliyoruz. Bu hareketin başlıca sebepleri Avrupa Merkez Bankası’nın
yapmış olduğu gevşek para poltikası hamleleri ve Fed’in piyasaların
beklediğinden sakin bir yıl geçireceği gerçeği yer alıyor. Yurtiçinde
gelen iyi büyüme ve enflasyon verileri ile birlikte kurdaki
hareketliliğin yönünü yeniden aşağıya çevirdiğini söyleyebiliriz.
2.8500 seviyesinin altında hareketliliğine devam eden paritede 2.8130
ve 2.8250 seviyeleri hareketlilikte hayli büyük önem taşıyor. Bu
seviyelerin altında kalınması halindeyse de 2.80 psikolojik desteğimiz
gündemimizde yer alacak. Toparlanmalarda ise 2.8250’nin üzerinde
kalıcı olunması hareketliliği yeniden 2.84 ve 2.85 aralığına taşıyabilir.

