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Yurtiçinde koalisyon gelişmeleri devam ederken diğer yandan
ekonomik veriler takip edilmeye devam ediyor. AKP-HDP görüşmesi
sonrası Davutoğlu yaptığı açıklamalarda, Türkiye’de artık terör ve
şiddete yer olmadığını söyleyerek, HDP’nin duruşunun değiştiğini
ifade etti. Makro verilere baktığımızda İşsizlik yüzde 9.6 ile tek
haneye gerilerken, Bütçe Haziran ayında 3.2 milyar lira fazla verdi.
Ocak- Haziran dönemindeki faiz dışı fazla ise 30.5 milyar TL oldu.
TCMB 2015 yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 7.77 olan bir önceki
döneme göre gerileyerek yüzde 7.71 oldu. Yıl sonu büyüme beklentisi
yüzde 3 olurken, yıl sonu kur tahmini 2.76 açıklandı.
Daha önce 4 kez dönüş yapılan 89 günlük ortalama 2.6285
seviyesindeydi. Bu seviyeden gelen alımlar ile 2.65 test edildi. 2.6775
geçilmeden yükselişin devam edeceğini söyleyemeyiz. 2.6280’nin
kırılması durumunda ise 2.60 görülebilir.

Dün İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney, faiz artışı sinyalleri
ile yükselişe geçen paritede bugün Yellen sonrası düşüş görüldü.
Yellen ekonomik görünüm ile ilgili olumlu açıklamalar yaparken 2015
yılında faiz artışı yapabileceklerinin sinyalini verdi. İstihdam piyasası
maksimum istihdam seviyesinde olmadığını söyleyen Yellen, uzun
vadeli işsizliğin azaldığını ifade etti. Dün akşam saatlerinde açıklanan
Bej kitap ise ABD ekonomisinin toparlanma sinyalleri verdiğini
ortaya koydu.
Bugün ABD’de işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed İmalat
Endeksi açıklanacak. İngiltere’de 21:00’de Carney’in konuşması takip
edilecek. Paritede 1.56 önemli. 1.56’nın üzerinde kalmaya devam
edilmesi ile 1.5675 ve 1.5780 takip edilebilir. 1.56’nın kırılması ile
1.5550 ve 1.5490 görülebilir.

FED’in faiz artırımına ilişkin beklentiler fiyatlanmasını sürdürüyor.
Dün itibariyle takip ettiğimiz, ABD verileri ise güçlü dolar algısını
yeniden gündeme getirdi. ÜFE, kapasite kullanım oranı ve sanayi
üretimi verilerinin beklentilerin üzerinde bir performans göstermesi
Dolar endeksinde yükselişlerin meydana gelmesine neden oldu.
Ayrıca dün Yellen’ın sunumu piyasayı ciddi anlamda hareketlendirdi
ve faiz artırımı sürecini ana gündem maddemiz olarak karşımıza
çıkarttı. Yellen yaptığı açıklamalarda, istihdamda yaşanan güçlü
duruşun devam ettiğini, ancak enflasyonun kısa vadede düşüş
yaşayabileceğini ifade etti.
Teknik olarak baktığımızda, düşüş trendi içerisinde fiyatlanmanın
devam ettiğini, 1143 seviyelerine kadar satıcılı seyrini sürdüren altın
için, toparlanmaların gelebilmesi için 1160 üzerinde kalıcılık
sağlanması gerektiğini söyleyebiliriz. Satışların devamında 1142 ve
1138 destekleri, yükselişlerde ise, 1152-1157 dirençleri takip
edilebilir.

Yakın zaman içerisinde toparlanma çabası içindeki petrol fiyatları,
OPEC’in arz fazlasını kısmaması ile yükselişi sınırlamıştı. Ardından
İran üzerine gelen haberler ve üzerinde uygulanan yaptırımların
kalkacağı haberleri, petrolde tekrardan satıcılı seyrin ortaya çıkmasına
neden oldu. Ayrıca Dolar endeksindeki yükselişlerde petrol
fiyatlarının toparlanmasına engel olan diğer bir etmen olarak
karşımızda. Dün açıklanan petrol stokları ise gerilemeye devam
ediyor. 4 milyon 346 bin varil gerileme gösteren stoklar sonrası
58.40’lara kadar tırmanış gösteren fiyatlar çok fazla yukarılarda
tutunamadı.
Teknik olarak ise, satıcılı seyrin devamında 56.60 ve 56.00 seviyeleri
karşımıza çıkabilir. Toparlanmalarda ise, 57.00 üzeri kalıcılık
sağlanırsa, 57.30 ve 57.75 tekrardan gündeme gelebilir.

Yellen’ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi için
hazırladığı konuşmasında, istihdam piyasası ve büyümenin yılın
ikinci yarısında güçleneceğinden bahsederken 2015 yılında faiz
artırımı yolunda olduklarını birkez daha teyit etti. Enflasyon
hedefinin kademeli olarak yüzde 2 hedefine ulaşacağını söyleyen
Yellen,ekonomik görünüm ile ilgili olumlu açıklamalar yaptı. FED'in
Bej Kitap adlı raporu da ABD ekonomisinin tüm bölgelerde
toparlanma sinyalleri verdiğini ortaya koydu.
Bugün ABD’de işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed İmalat
Endeksi açıklanacak. Euro Bölgesinde ise TÜFE rakamları takip
edilecek. Paritede 1.1035 seviyesinin altında kaldığımız sürece satış
baskısı devam edebilir. Düşüşlerde destek olarak takip edilebilecek
seviyeler 1.0915 ve 1.0850. Toparlanmalarda ise 1.1035 seviyesinde
önce 1.0980 izlenebilir.

