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Piyasalarda Bugün Ne Oldu ?
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Gündemdekiler
Geride kalan haftaya göz atacak olursak. Çarşamba gecesi açıklanan
Mart ayı FOMC toplantı tutanaklarının ardından gözler Avrupa
Merkez Bankası Başkanı Draghi ve Fed Başkanı Yellen’ın yaptığı
açıklamalar piyasaların odağındaydı. Draghi 2016 yılında global
anlamda belirsizliklerin olduğunu ifade ederken Yellen kademeli artışa
dikkat çekerek ABD ekonomisine olan güvenini yineledi. Gün
içerisinde yeniden açıklamalarda bulunan New York Fed Başkanı
Dudley artış için temkinli duruşun sürmesi gerektiğini ve kademeli
faiz artışı anlayışının izlenmeye devam edileceğinin sinyallerini verdi.
ABD ekonomisinin yüzde 2 büyümenin yanısıra yüzde 4.7’lik
işsizlik oranına erişmesinni olası olduğunu ifade eden Dudley yüzde
2’lik enflasyon hedefine ulaşmalarının beklenenden daha uzun zaman
alabileceğini ifade etti.
Yurtiçine dönecek olursak geride kalan günlerde kredi derecelendirme
kuruluşu Moody’s’in Türkiye bankacılık sektörüne dair açıklamaları
piyasalardaki hareketliliği artırmıştı. İlerleyen vadelerde fonlama
maliyetlerinin yükselebileceğini ifade eden Moody’s’in bugün
Türkiye’nin görünümünün güncellemesi bekleniyor. Gün içerisinde
açıklanan sanayi üretimi rakamlarında yüzde beklentilerin hayli
üzerinde bir artış yakalandı. Yüzde 5.8 artış gösteren rakamlarda
beklenti yüzde 4.4 olarak açıklanması yönündeydi. Önceki döneme
benzer gelen rakamlar ülkemiz büyümesine katkı sağlayacağı açık.

Endekslerde son durum
Dolar endeksinde yapılan tüm açıklamalara rağmen sakin seyir devam ediyor. 94.20 ve 94.00 aralığının destek olarak takip edilmeye devam edildiği endekste düşüş trendi geçilmekte
zorlanılıyor. Eğer bu trend kırılırsa yükseliş hareketi ilk olarak 95.00 seviyesine ulaşmak isteyecektir. Harketin devamında ise 95.80 seviyesi hayli kritik gözüküyor. Geri çekilmenin sürmesi
halinde ise 93.80 seviyesi gündemimizde yer alacak. Dax’ta ise 9 bin 500 seviyesinin üzerinde kalmaya çalışan endeks güne alıcılı devam ediyor. Yükselişin 9 bin 750 seviyesinin yeniden
destek edinmesi halinde hareketlilik 9 bin 820 ve 10 bin seviyelerine doğru yönelebilir. Geir çekilmelerde ise 9 bin 500 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Altında geride kalan günde sert yükselişler görülse de önceki günlerde
dönüşün geldiği 1243 dolar seviyesinden yeniden gevşeme hareketi
gördük. 1225 doların üzerinde kalmaya devam eden altında bu
seviyenin üzerindeki kapanışlar yeni sert yükselişleri beraberinde
getirecektir. 1240 doların üzerinde kalmamız ise 1250 ve 1257 dolar
dirençlerinin testini beraberinde getirebilir. Fed’in güvercin tutumunu
sürdüreceği algısıyla değer kazanmakta zorlanan dolar ile birlikte
hareket alanı bulan değerli metalde önümüzdeki hafta da hareketlilik
yüksek olacak. 1208 ve 1205 dolar aralığının önemli olduğu altında
1200 doların altında kalmadığımız sürece hareketlilik yukarıya doğru
devam edebilir.

Paritede Moody’s ‘in yaptığı açıklamalar hareketliliği artırıken bugün
yapılması beklenen kredi notu görünümü yeniden piyasalara benzer
hareketliliği beraberinde getirebilir. 2.8500 seviyelerine yakın
seyreden paritede yükseliş hareketinin devamının hedefi ilk olarak
2.8650 seviyesi olacaktır. Geride kalan günde birçok kez dönüşün
geldiği bu seviyenin üzerinde ise 2.8720 seviyesi gündemimizde
kalmaya devam edecek. Moody’s’in yapacağı açıklamaların sakin bir
tavra sahip olması halinde gevşeyebilecek paritede düşüş 2.8250 ve
2.8130 seviyelerine kadar devam edebilir. Genel yön içinse 2.80 ve
2.85 seviyelerinin üzerinde veya altında hareketlilik önümüzdeki
haftaki yönü belirleyebilir.

Haftanın ilk iki işlem gününde paritede hakim olan satış hareketi,
haftanın diğer günlerinde ise yerini yatay seyire bıraktı. Gün
içerisinde İngiltere tarafından sanayi üretimi ve imalat üretimi
piyasaların gündemindeydi. Şubat ayı sanayi üretiminde yüzde
0.1’lik artış beklentisine karşın, yüzde 0.3 azalış kaydedildi. İmalat
üretiminde ise beklentiler yüzde 0.2’lik düşüş yönündeyken, yüzde
1.1 daralma yaşandı. ABD tarafında ise FOMC üyesi William
Dudley’nin açıklamaları takip edildi. Dudley, enflasyonun
güçlendiğine dair gelen olumlu sinyallere rağmen Fed'in faiz
artırımlarına ihtiyatlı ve kademeli yaklaşımını devam ettirmesi
gerektiğine inandığını söyledi. Teknik olarak ise 1.4060 desteğinden
gelen tepki alımları ile yükselişe geçen paritede, 1.4160 direnci
geçilirse 1.4200 seviyesine doğru bir seyir izleyebiliriz. Geri
çekilmelerde ise 1.4100’in altında kalıcılık sağlanırsa 1.4060 desteği
tekrardan test edilebilir.

Paritede geride kalan günlerde gündem hayli yoğundu. Merkez
bankaları yönetim kurulu üyelerinin yaptığı açıklamalarla yön bulan
paritede hareketlilik hala yatayda seyrediyor. 1.1440 ve 1.1330
seviyeleri arasında sıkışan hareketlilik önümüzdeki hafta başlangıcına
kadar benzer bir seyre devam edeceğe benziyor. 1.14 seviyelerinin
üzerinde kalınması paritedeki yükselişi destekleyecek gelişmeler
arasında yer alırken 1.1440 seviyesinin üzerinde kalmamız yükselişi
1.1500 seviyesine kadar hareket devam edebilir. Geri çekilmelerde ise
1.1360 seviyesinin altındaki kapanışların artırabileceği baskı 1.1330
ve 1.1300 seviyelerine kadar gerileyebilir.

Haftanın son işlem günü, petrol fiyatlarında alıcılı seyrin hakimiyeti
ile geçiyor. 17 Nisan’dan yapılması planlanan toplantıya sayılı günler
kala, üretici ülkelerden gelen açıklamaların fiyatlamalar üzerindeki
etkisi devam ediyor. Anlaşma zemini oluşturmada Venezula ile
birlikte ara bulucuk faaliyetlerinde bulunanan Rusya’dan gelen
açıklama yükseliş hareketinin destekçisi oldu. Rusya Enerji Bakanı
Aleksander Novak, Rusya Doha toplantısında petrol üretimini
dondurma konusunda anlaşma olmasını umuyor açıklaması yaptı.
Teknik olarak ise yükseliş hareketinin devam ettiği Brent petrolde,
41.50 direnci hareketin devamı açısından önemli. Yukarı yönlü
geçilmesi durumunda 41.80 ve 42.30 seviyeleri takip edilebilir. Geri
çekilmelerde ise 41.00 seviyesinin altında kalıcılık sağlanırsa, 40.25’e
doğru bir seyir izleyebiliriz.

