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Tutanaklar takip edildi
ABD’de dün son FOMC toplantısının tutanakları yayınlandı.
Tutanaklarda küresel ekonomilerden kaynaklı aşağı yönlü risklerin
azaldığı açıklaması dikkat çekti. Enflasyonist baskıların devam ettiği
ifade edilen tutanaklarda düşüş eğiliminde olan petrol fiyatlarının ve
enerji ürünleri haricinde ithal malların rakamlarda baskı yaratttığı
tutanaklarda yer aldı. Aynı zamanda işsizlik oranlarındaki düşüşün
kaydadeğer olduğu belirtilirken ilerleyen vadede yüzde 5.1 olan
işsizlik rakamlarında yukarı yönlü hareketliliğin olabileceği ifade
edildi. Açıklamaların ışığında Aralık ayında faiz artırımına kademeli
olarak başlanması ihtimali hala masada olduğu açık.
Bugün açıklanan Avrupa Merkez Bankası Para Politikası Toplantı
tutanaklarında ise enflasyon konusuna tekrardan değinildi. Enflasyon
hedefine ulaşılmasınınönceden düşünülenden daha uzun zaman
alabileceği ifadeler arasında yer alırken enflasyonn görünümünden
emin olunmaması halinde ek teşvik hamlesini getirebileceği ifade
edildi. 2016 enflasyon görünümünden emin olmak isteyen Avrupa
Merkez Bankası enflasyon rakamlarında ve ekonomik aktivitede
kıpırdanma görmezse Aralık ayında ek teşvik yapabileceğinin
sinyallerini vermeye devam ediyor.

Endekslerde son durum
Dolar endeksinde tutanakların ardından geri çekilme hız kazandı. Gün
içerisinde yükseliş trendini kıran hareketlilik 50 günlük ortalama
seviyesinde tutunmaya çalışıyor. Bu seviyenin geçilmesi halinde 9860 ardından da 9820 seviyeleri destek olarak çalışmaya adaylar. Toparlanmanın görülmesi halinde ise 9900 seviyesinin
üzerindeki seyirde kalıcı olunması gerekiyor. Dax ise güne alıcılı başladı. 11000 seviyesinin üzerinde hareketliliğine devam eden endekste yükselişin sürmesi hareketliliği bir üst banda
taşıyabilir. Hedefte ise 11200 seviyesi yer alıyor. 11000 seviyesinin kırılması halinde ise 10920 desteği gündeme gelebilir.

Yurtiçindeki sakin seyir ile birlikte geri çekilmesi hız kazanan kurda
dolar endeksi satışa destek oldu. Güne değer kaybederek başlayan
endeks ile birlikte paritede 2.85 seviyesinin de altına gelindi.
2.8400’ın en yakın destek olarak nitelendirilebileceği kurda bir sonraki
seviyemiz 2.8320’de yer alıyor. Bu seviye aynı zamanda düşüş
trendine denk geliyor olası geri çekilmenin ardından belirtilen
seviyeden tepki alımları ile karşılaşabiliriz. Toparlanmanın
fiyatlanmalara hakim olması durumunda ise 2.85’in üzerine tekrardan
çıkılması gerekiyor. Yükselişin devamında ise 2.86 ve 2.8720
seviyeleri test edilebilir.

Tutanakların ardından sakin seyrini sürdüren paritede gün içi
hareketlilik oldukça yüksek. Kendini 1.07 seviyesinin üzerine atan ve
burada tutunmaya çalışan paritede 1.07’nin üzerindeki ilk seviyemiz
1.0750. Hareketin devamında ise 1.0780 ve 1.0800 seviyeleri test
edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1.0680 ardından da 1.0650 seviyeleri
takip edilebilir. Eğer parite 1.07 seviyesinin üzerinde kalmayı
başarırsa haftanın devamında 1.07 – 1.08 aralığında yatay devam
edebiliriz.

Brent petrolde satış baskısından bir türlü kurtulamıyor. 45
seviyesinin üzeri her ne kadar hedeflense de fiyatlanmalar 45 doların
altında kalmaya devam ediyor. 44.00 desteğine yakın seyreden Brent
petrolde bu seviyenin geçilmesi halinde 43.70 ve 43.50 seviyeleri
takip edilebilir. Baskının sürmesi halinde ise 43.00 desteği kuvvetli
gözüküyor. Toparlanmanın devam edebilmesi içinse 45 doların
üzerinde kapanışların görülmesi gerekiyor. 45 doların üzerinde takip
edebileceğimiz ilk seviye 45.80.

İngiltere’de bugün açıklanan perakende satışlar verisi düşüş gösterdi.
Beklentilerden fazla gerileyen satışların ardından sterlinde biraz değer
kaybı yaşansa da paritede 1.52 seviyesinin üzerinde seyir devam
ediyor. Dolar endeksindeki geri çekilmeninde destek sağladığı seyirde
endekste toparlanmanın gelmesi hareketliliği tekrardan 1.5200
desteğine çekebilir. Baskının devamında ise 1.5150 seviyesi
takibimizde olacak. Yükselişin sürmesi halinde ise 1.5300 seviyesinin
üzerinde 1.5350 direnci test edilebilir.

