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Piyasalarda Bugün Ne Oldu ?
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Gündemdekiler
Bugün içeride hareketli saatler yaşıyoruz. 29 Nisan’da yapılan Ak
Parti MKYK toplantısında başbakanda bulunan teşkilatlardaki atama
yetkisinin yeniden MKYK’ya geçmesi, Davutoğlu ve Erdoğan
arasında gerginlik olduğu şeklinde yorumlandı. Reuters’da yayımlanan
bir analizde ise Davutoğlu ile başkanlık sisteminin yolunu açacak
anayasa başta olmak üzere bir çok konuda fikir ayrılığına düşen
Erdoğan'ın, AKP'de olağanüstü kongre için harekete geçebileceği
söyleniyor. Saat 18:00’da başlayacak görüşme oldukça önemli.
Bir diğer konu ise millet vekilleri arasında yaşanan kavgalar, anayasa
uzlaşması olmayacağı düşüncesi ile seçim riskinin arttığı şeklinde
yorumlanabilir. Çok fazla gündeme getirilmese de hergün şehit
vermeye devam ediyoruz.İçeride PKK, sınırda IŞİD. Terör olayları
devam ediyor. Dışarıya baktığımızda ise VIX endeksinde görülen
yükseliş ve güvenli varlıklara olan talebin artması ile hisse senedi
piyasalarında ciddi satışlar görülüyor. BİST’teki düşüş yukarıdaki
nedenlerden dolayı daha hızlı oldu. 80 binin altına gerileyen endekste
bu seviyenin altında kalınması ile 77 bin 500 görülebilir.
Yurtiçinde diğer önemli gelişme ise AB ülkelerine vizenin kaldırılmasıydı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Schengen ülkelerine yapılacak seyahatlerde Türk vatandaşları için vizelerin
kaldırılması yönünde tavsiye kararı aldı.
ABD’de ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı Nisan'da 156 binle beklentinin oldukça altında kaldı. İmalat sektöründe zayılama istihdamada yansıyor. Hizmet sektöründe istihdam 166 bin
imalat sektöründe ise – 13 binlik rakam görüyoruz. Buda bize ABD’de imalatr sanayinin zayıfladığını gösteriyor. 10 yıllık hazine tahvil faizi 9 baz puan düşerek 1.79’a gerilerken, küresel
ekonomideki büyüme risklerinin etkisi ile ABD hisse senetlerinde düşüş görüldü.

Geride kalan günde parite için uzun süredir görülemeyen seviyelere
kadar yükseliş hareketinin takip etmiştik. 1.1616 ile zirve yapan
paritede akşam saatlerine doğru görülen baskı düşüşü hızlandırdı.
Kısa vadede yakalanılan yükseliş trendini kırdıktan sonra 1.15
seviyelerinin altına gerileyen paritede hareketlilik beklentilerin altında
gelen ADP tarım dışı istihdam rakamları ile birlikte yön yeniden
yukarıya döndü. 1.1500 seviyesinin belirleyici olduğu hareketlilikte
1.1470 düşüşün yeniden destek bulabileceği ilk seviye. 1.1430 ise geri
çekilmenin yavaşlayabileceği sonraki seviyemiz olarak karşımızda.
1.1500 seviyesinin üzerinde kalırsak yükseliş hareketi 1.1550
seviyelerinde biraz daha yavaşlayabilir. Yükselişin sonraki hedefi ise
1.1600 olarak gözüküyor.

Hafta başından bu yana satış ağırlıklı bir görüntü çizen petrolde
fiyatlarında bugün, alıcılı seyrin hakimiyeti altında geçiyor. Dün
açıklanan ABD haftalık ham petrol stokları 1.265 milyon varil olarak
açıklandı. Piyasa beklentileri ise 500 bin varil olarak açıklanması
yönündeydi. Bugün ise Barclays’ın 2016 petrol tahmini takip edildi.
Hatırlanacağı üzere küresel arz fazlası ile düşen petrol fiyatları,
sonrasında anlaşma beklentileri ile yükselişe geçmişti. Piyasada
devam eden olumlu hava, uluslararası finans kuruluşlarının da petrol
tahminlerini yukarı yönlü revize etmesini sağladı. Brent petrolü için
2016 ortalama fiyat tahminini 5 dolar artararak 39 dolar/varilden 44
dolar/varile çıkaran Barclays, 2017'de ise fiyatın 60 dolar/varil
olacağını öngördü. Teknik olarak ise Brent petrolde 46.00 üzerinde
kalıcılık sağlanması yükseliş hareketi için önemli. Bu seviyenin
üzerinde ise 46.40, 46.80 seviyeleri gündeme gelebilir. Geri
çekilmelerde ise 45.40 ve 45.00 destek olarak takip edilebilir.

Yeni güne İngiltere’den gelen inşaat satın alma müdürleri endeksi ile
başlangıç yaptık. 52.0 ile beklentilerin altında kalan rakam aynı
zamanda önceki dönem verisinin de gerisinde kaldı. Geçtiğimiz gün
içerisinde de imalat PMI verisinde de beklentilerin altında kalınmıştı.
Doların değer kazanması ile birlikte düşüşün hızlandığı paritede
1.45’in altında kalmamız düşüşü hızlandırabilir. 1.4350 geri
çekilmenin duraksayabileceği önemli seviye olarak gözüküyor. Ara
seviye olarak ise 1.4450 ve 1.4400 takip edilebilir. Yükseliş
hareketinin yeniden gündeme gelmesi halinde ise düşüş trendinin
baskıladığı hareketlili 1.4660’da son bulabilir. 1.4570 ise ara seviye
olarak test edilebilir.

Son dönemde enflasyondaki düşüş ile birlikte gelen faiz indirimlerini
piyasalar olumlu karşılamıştı. Ancak manşet ile çekirdek enflasyonun
arasındaki farkın artması tedirginlik yaratıyor. Petrol fiyatlarında ve
kurda görülen yükseliş, gıda fiyatlarındaki düşüşün sonlanması
enflasyonda yönü yeniden yukarı çevirebilir. Bu şartlarda yapılacak
faiz indirimleri TL üzerindeki kırılganlığı artırabilir. Dün kurda
2.79’dan başlayan yükseliş 2.87’ye kadar devam etti. Bugün için
önemli seviye 2.8620. Bu seviyenin üzerinde gerçekleşecek kapanış
sonrasında 2.87’nin üzerinde 2.8880 ve 2.8950 görülebilir. Aşağıda
ise 2.8500 ve 2.8380 seviyeleri önemli destekler.

Altındaki hareketliliğin özellikle son dönemlerde arttığını biliyoruz.
Dolar endeksindeki gerileme ile birlikte yükseliş hareketi hız kazanan
altında hareketlilik 1307 seviyelerine kadar yükselişini
gerçekleştirmişti. Yükseliş kanalının üst bandına denk gelen seviye
direnç olarak takip edilmeye devam edilebilir. Haftanın ikinci işlem
gününden sonra değer kazanmaya başlayan dolar endeksi ile birlikte
değerli metaldeki yükseliş hareketi biraz daha sınırlanmaya başladı.
1300 hedefine ulaşmak için altının 1280 doların üzerinde tutunması
gerekiyor. Aksi taktirde düşüş bir diğer bandımız olan 1260 – 1280
bandına dönebilir. 1258 doların 200 haftalık ortalama seviyesine
geldiğini farkediyoruz. Olası çekilmelerde 1258 dolar seviyesinden
tepki alımlarına şahit olabilriz. Yükselişlerde ise 1315 ve 1330 dolar
seviyeleri hedef olarak belirlenebilir.

