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İstihdam Verisi Beklentilerin Çok Üzerinde
Bugün bütün gözler ABD’den açıklanacak tarım dışı istihdam
verisindeydi. Beklenti olan 175 Binin çok üzerinde 287 bin olarak
açıklanan veri, bu veriden önce açıklanan iki veriyle istihdam
piyasasında hakim olan negatif bulutların dağılması konusunda
oldukça etkili oldu. 287 binlik rakam ile istihdam son sekiz ayın en
yüksek artışını kaydederken, geçtiğimiz ay 38 Bin olarak açıklanan
tarım dışı istihdam verisi ise 11 Bine revize edildi.
İstihdamda yaşanan bu toparlanma ile birlikte son zamanlarda
oldukça gerileyen FED faiz artırım ihtimalinin de tekrar masaya gelme
ihtimali ortaya çıkmış görünüyor. Ancak faiz artırımının tam
anlamıyla gündemde kalabilmesi için son zamanlarda özellikle Brexit
ile birlikte artan belirsizliklerinde sona ermesi ve önümüzdeki
dönemde istihdam verilerinin iyi gelmesi oldukça önemli.
İstihdam sayısında artış olurken olumsuz sayılabilecek veriler ise,
ülke genelinde işsizlik oranının yüzde 4,7’den yüzde 4,9’a
yükselmesi ve ortalama saatlik kazançlarda beklentilerin altında
yüzde 0,1’lik artış yaşanması oldu.

İngiltere Brexit’e Hazır Değil
İngiltere’den Brexit’in zamanını uzatmaya yönelik adımlar gelmeye
devam ediyor. AB’nin bir an önce müzakerelere başlanmasını
istemesine rağmen İngiltere tarafından henüz buna hazırlıklı
olunmadığına yönelik açıklamalar ile süreç uzatılmaya çalışılıyor.
Dün İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond yapmış olduğu
açıklamada; İngiltere’nin üyelikten ayrılmak için kapsamlı müzakerelere başlamaya hazır olmadığını söylemesi ve şu anda 50. Maddeyi yürürlüğe geçirecek süreci başlatmanın mantıksız
olacağını belirtmesi de bu yönde atılan adımlardan bir tanesiydi. Dışişleri bakanından bu yönde açıklamalar gelirken, şu anki hükümetin ayrılık sürecini yönetmek istememesi ve yeni
başbakanın görevine Ekim ayı itibariyle başlayacak olması ayrılık görüşmelerinin de yılbaşına sarkabileceği beklentilerini beraberinde getiriyor.
Bu gelişmeler ile birlikte sterlinin üzerindeki baskıda artmaya devam ediyor. Sterlin, 2016 yılı itibariyle Brexit’in etkisiyle 31 para birimi arasında en çok değer kaybeden para olurken,
geçtiğimiz günlerde son 31 yılın en düşük seviyesi olan 1,2798’i görmüştü.

Bulunduğumuz hafta içerisinde yeni tepelere gözünü diken değerli
metale tarım dışı istihdam verisi dur dedi. Verinin ardından 1340 dolar
seviyesinin de altına gerileyen hareketlilik yeni bir aralık arayışında.
Geçtiğimiz günlerde 1355 ve 1360 dolar aralığında yatay bi görünüme
sahip olan değerli metalde haftalık kapanışın 1340’ın üzerinde gelmesi
önemli olacak. Bu seviyenin üzerindeki seyir önümüzdeki hafta da da
altın alıcısını piyasaya sokabilir. Aksi taktirde düşüş 1320 – 1310
dolar aralığına geri dönebilir gözüküyor. ABD ekonomisine dair
kaygılarının azaldığı verinin ardından Brexit gerginliğinin artması
doların yeniden yatırımcıların gözdesi haline gelmesini sağlayabilir.
Bu da altındaki yükseliş hareketini hafif de olsa sınırlayacaktır.
Haftalık görünümde 1375 doların çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu
seviyenin üzerinde kalmadığımız süre boyunca baskıyı hissedecek bir
altın görünümüne hazırlıklı olmalıyız. Yukarıda ise 1371 dolar
seviyesi önemli bir direnç konumunda yer alıyor.

Brent petrolde dün açıklanan ham petrol stoklarında beklenenden
düşük azalma beraberinde sert satış baskısını getirmişti. Dün yaşanan
bu geri çekilme sonrası bugün hafif alıcılı bir seyir izleyen Brent
petrolde ABD istihdam verisi sonrasında geri çekilme görünse de etki
hızlı atlatılmış görünüyor. Bugün başlayan toparlanmanın devam
etmesi durumunda ise ilk direnç seviyesi 47,30 dolar, bu seviyenin
aşılması durumunda Brent petrolün bir sonraki hedefi 48,10 direnci
olabilir.
Satış basksının geri dönmesi durumunda ise dün test edilen 46,60
desteği oldukça önemli olacak. Hafta kapanışının 46,60’ın altında
olması durumunda satış baskısının güç kazandığını görebiliriz. Bu
durumda ise ilk etapta bir sonraki destek seviyesi olan 45,70’e
hareket görebiliriz.

Bayram tatili boyunca kapalı olan yurt içi piyasalar bugün açıldı.
Tatil boyunca Brexit’e yönelik belirsizlikler ve petrol fiyatlarında
yaşanan yükseliş nedeniyle TL tarafında da değer kayıplarının
beraberinde geldiğini gördük. Bugün piyasaların açılışıyla birlikte
TL’de yaşanan yükseliş ile son üç günlük kayıpların hemen hemen
tamamının silindiğini görüyoruz. ABD tarafında ise bugün açıklanan
istihdam verisinin beklentilerin çok üzerinde 287 bin olarak gelmesine
kurda ilk tepki yukarı yönde olurken, sonrasında yaşanan geri
çekilmeyle birlikte 2,90’lı seviyelere kadar düşüş yaşandığını gördük.
Teknik olarak baktığımızda bugünkü satış baskısının devam etmesi
durumunda 2,9000 desteği oldukça önemli olacak, 2,90’ın aşılmasıyla
birlikte geri çekilme bir sonraki destek seviyesi olan 2,8900’a kadar
devam edebilir. Olası toparlanmalarda ise 2,9200 ve 2,9360 dirençleri
takip edilmeli.

İngiltere ekonomisi Brexit sonuçlarıyla boğuşmaya devam ediyor.
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s de İngiltere büyümesinde
revizeye gidenler kervanına katıldı. Bu yılki büyüme verisi
beklentilerini yüzde 1.5 önümüzdeki yıl içinse yüzde 1.2’ye çeken
kurum tahminlerinde iyimser. Ada ülkesinde ayrılış sürecine dair
henüz bir plan yayınlanmış değil. Ülke ekonomisinin buna hazır
olmadığı ve BoE’nin sağlayacağı desteğin yeterli gelmeyeceğine dair
açıklamaları takip etmeye devam ediyoruz. Tüm bu gelişmeler
ışığında 1.30 seviyesinin altına sarkan paritede 1.2900 seviyesi
düşüşe destek olmaya devam edebilir.
Toparlanma hareketinin devam etmesi içinse paritede 1.3050’nin
üzerinde kapanışlara şahit olmalıyız. Bu koşul sağlanırsa yükseliş
1.3150’ye kadar devam edebilir.

Paritede uzun süredir sıkışan hareketlilik açıklanan ABD istihdam
verileri ile yön buluyor. Mayıs ayı istihdamında şok düşüşün
görülmesi Fed kanadında endişelere yol açmıştı. Beklentilerin çok
üzerinde açıklanan Haziran ayı rakamlarının ardından piyasalarda bu
kaygının biraz olsun azalmasını bekliyoruz. Paritede ilk hareket 1.10
seviyesine kadar ulaşma çabası gösterdi. Önümüzdeki vade
fiyatlaması için ABD cephesi kaynaklı riskler artık ikinci planda
olabilir. Şuanda piyasaların önünde fiyatlama yaratabilecek Brexit
sürecinin nasıl yönetileceği olacağa benziyor.
Paritede 1.10’un altında kalırsak düşüş 1.0960 ile 1.0920 seviyelerine
kadar devam edebilir. Özellikle Brexit’in ardından 1.0920 – 1.0900
aralığından tepki alımlarına şahit olmuştuk. Benzer bir senaryonun
hayat bulmaması için piyasalarda şuan bir neden gözükmüyor. Eğer
düşüş hareketi 1.10’u aşamazsa 1.1030 ve 1.1050 seviyelerini destek
edinmeye çalışabilir. Bu hareketliliğin hedefi ise yeniden 1.11 seviyesi
olarak gözüküyor. Teknik açıdan son derece önemli olan bu seviyeden
yeni dönüşlere de hazır olmamız gerekecek. Eğer 1.11 geçilirse bir
sonraki direncimiz 1.1150’de yer alıyor.

