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ABD’de Faiz Artırımı İhtimalleri Güçleniyor
FED Başkanı Yellen’ın ABD senatosunda yaptığı konuşma ve
enflasyon rakamları sonrası Mart ayı için faiz artırımı ihtimalleri
güçlendi. Yellen sunumunun ikinci gününde yeni yönetimim maliye
programı sonrasında dengelemek amacıyla faiz artışı yapılmayacağını
ifade etti. Yellen talep odaklı değil faiz artışı kararlarının enflasyon
hedefine bağlı olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra tüketici
fiyatlarındaki artışın da hızlandığını görüyoruz. 2013 yılından beri en
hızlı artışı gerçekleştirmesiyle, çekirdek tüketici fiyatları yüzde 2.3
seviyesine tırmandı.

Petrol fiyatlarında sakin seyir sürerken, OPEC-OPEC dışı ülkelerin
yaptığı anlaşmaya yönelik önemli gelişmeler takip ediliyor. Bugün
OPEC’e yakın kaynaklar, küresel petrol stoklarının hedeflenen
seviyeye gerilememesi halinde petrol kesintisi anlaşmasının
uzatılabileceğini söyledi. Ocak ayında yürürlüğe giren anlaşma gereği
ülkeler, Mayıs ayına kadar günlük üretimlerinde 1.8 milyon varil
kesinti yapma kararı almıştı. Ülkelerin yüzde 100 katılımı halinde
stokların istenilen seviyeye gerileyeceği ifade eden OPEC kaynağı,
etkin bir işbirliği içinde olunması halinde anlaşmanın Mayıs’tan sonra
da devam edebileceğini açıkladı. Öte yandan Ocak ayında bir araya
gelen OPEC izleme komitesinin 25-26 Mart’ta tekrardan toplanması
bekleniyor. OPEC'in resmi toplantısı ise 25 Mayıs’ta Viyana’da
gerçekleşecek. Teknik olarak ise 56 dolar denemesi yapan Brent
petrolde bir miktar geri çekilme takip ediyoruz. Hareketlilik 56
doların üzerinde devam ederse 56.50 ve 57.00 seviyeleri gündeme
gelebilir. Geri çekilmelerde ise 55.60-55.30-55.00 destek olarak takip
edilebilir.

ABD tarafında FED Başkanı Yellen ve üyelerden gelen daha şahin
tonda açıklamalar ve hızlanan enflasyon sonrası 1.2380 seviyesine
kadar gerileyen hareket sonrasında toparlayarak 1.25 bölgesinde
fiyatlanıyor. Bu hafta yoğun veri akışı devam ediyor. Bugün
açıklanacak olan haftalık işsizlik verileri konut verisi ve Philadelphia
FED imalat endeksi kurda yine hareketlilik yaratabilir. Kurda teknik
olarak baktığımızda satış baskısının hızlanması halinde 1.0450 ve 100
günlük ve 50 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 1.2400-1.2380
bölgesi güçlü destek konumunda. Kurda toparlanmalarda ise hareket
1.25 seviyesinin üstünde tutunabilirse 12550-1.2580-1.2600
dirençleri takip edilebilir.

Değerli metalde yükseliş üst üste üçüncü gününde de devam ediyor.
Dün ABD’den açıklanan verilerin beklentileri aşmasıyla satış baskısı
altına giren altın fiyatları, bu baskıyı üzerinden atmış görünüyor.
ABD’de enflasyonda yaşanan yüseliş ile birlikte enflasyondan
korunma aracı özelliği ön plana çıkan değerli metalde, Mart ayında
yapılacak Fed toplantısı fiyatlar üzerinde belirleyici olacak. Diğer
taraftan ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin izleyeceği seyir, değerli
metalin fiyatlamalarında etkili olmaya devam edebilir. Teknik olarak
baktığımızda sarı metaldeki yukarı yönlü hareketin devamında 1245
dolar direnci kritik olmaya devam ediyor. Bu seviyenin aşılması
durumunda alıcılı seyir hız kazanarak 1260 dolar hedefli fiyatlamalara
neden olabilir. Geri çekilmelerde ise 1230 ve 1222 dolar seviyeleri
takip edilmesi gereken önemli destekler.

TCMB tarafından Aralık 2016 periyoduna dair özel sektör kısa
vadeli yurt dışı borç raporu açıklandı. Açıklanan raporda özel
sektörün yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 2016
Aralık’ta 6.1 milyar dolar azalarak 14.3 milyar dolara gerilediği
bildirildi. Öte yandan yine Merkez Bankası brüt döviz rezervlerinin
10 Şubat itibariyle 1.2 milyar dolar artarak 92.7 milyar dolara
seviyesi geldiğini açıkladı. Piyasaların genel hattına baktığımızda ise
dolar endeksinde yaşanan bir miktar gevşemenin TL’deki risk iştahını
zayıflattığı ve nitekim bu durumun TL’nin değer kazanmasına engel
olduğunu söyleyebiliriz. Teknik anlamda ise, yukarı yönlü
hareketlenmelerde 3.70 seviyesi üzerindeki kapanışlar alıcılı seyri
hızlandırabilir. Geri çekilmelerde ise 3.65 güçlü bir destek konumda.

FED Başkanı Yellen’ın yorumları ve enflasyon verisi sonrası 1.0520
seviyesine kadar gerileyen kur bu seviyeden bulduğu destek ile
yönünü yukarı çevirdi. FED Başkan Yardımcısı Fischer ekonominin
yüzde 2’lik enflasyon hedefine doğru ilerlediğini, yüksek enflasyonun
önüne geçilmek için ne gerekiyorsa yapılacağını ifade etti. FED
üyelerinden gelen şahin tondaki açıklamalarla beraber Mart ayı faiz
artırımı ihtimalleri fed vadeli kontratlarına göre güçlendi. Avrupa
Merkez bankasının toplantı tutanaklarında ise çekirdek enflasyonda
yukarı yönlü ikna edici bir trend olmadığı ifadesi yine yer alıyor.
Genişleme programına ise artı oybirliği ile değil oyçokluğu ile karar
verildiğini görüyoruz. Kurda teknik olarak ise hareketin 1.0630
desteğine yakın fiyatlandığını görüyoruz. Yukarı yönlü hareketin
devamında 1.0650-1.0670-1.0700 dirençleri takip edilebilir. Geri
çekilmelerde ise 1.0600-1.0570-1.0520 seviyeleri düşüşe destek
olabilir.

