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Fransa Yeni Cumhurbaşkanı’nı Seçiyor
Piyasalar, 23 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan birinci tur
seçimlerine odaklanmışken adaylar arasında kıyasıya rekabet devam
ediyor. Bugün Opinionway araştırma şirketinin açıkladığı ankete göre,
bağımsız aday Emmanuel Macron yüzde 23, aşırı sağcı Marine Le
Pen yüzde 22, muhafazakar François Fillon yüzde 20 ve aşırı solcu
Jean Luc Melenchon ise yüzde 19 oy oranına sahip gözüküyor.
Seçimlerde herhangi bir aday yüzde 50 ve üzerinde oy toplaması
halinde direk cumhurbaşkanı olacakken, bu kriterin sağlanamaması
halinde ise 7 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimleri için sandık başına
gidilecek.

Rekabeti Kızıştıran İsim “Melenchon”
Fransa’nın cumhurbaşkanlığı seçimleri Euro için kilit bir önem
taşıyor. Macron-Le Pen ikilisi ile epey bir süre devam eden yarışa
daha sonra Fillon’un dahil olduğunu görmüştük. Ancak son dönemde
Fillon’un hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları adayın seçim
kampanyalarının üzerine gölge düşürmüştü. Fillon’u yarışta bir adım
geriye götüren bu olay ile birlikte Melenchon’un bu durumu fırsata
çevirdiğini söyleyebiliriz. Melenchon’un ana perspektifi anayasayı
değiştirerek daha çevreci politikalar hayata geçirmeyi ve yeni nesillere
daha yaşanabilir bir toplum bırakmayı hedefliyor. Adayın katıldığı
açık oturumlarda dar gelirli kesimlere derinden hitap ederek işveren
yanlısı istihdam düzenlemelerini geri çekme projesi, kendisini ön
plana çıkartan etmenlerden. Olası bir cumhurbaşkanı olması
durumunda ise piyasalarda tedirginliğe sebep olabilir. Bugün gelen anket sonucunda Macron’un oyunu artırmış olması ile piyasalar olumlu senaryoları fiyatlamaya devam ediyor. Pazar günü
hangi adayların ikinci tura kalacağının belirlenmesi ile piyasalarda yoğun bir volatilite oluşabilir.

Son dönemde özellikle ABD kanadında takip ettiğimiz gelişmeler ile
risk algısının arttığını gözlemlemiştik. Bu risk algısının etkilerinin
yavaş yavaş geçiyor olması ile altın fiyatlarının geri çekildiğini
gözlemliyoruz. Güvenli liman üzerine olan fiyatlamalarda biraz daha
yaklaşan Fransa seçimlerinin aksine FED’in faiz artırımını
sürdürebileceği ve bilançoda küçültmeye gidilebileceği beklentilerinin
hakim olduğunu söyleyebiliriz.
Teknik olarak baktığımızda fiyatlamaların 1290-1280 aralığında gidip
geldiğini görüyoruz. Bugün takip ettiğimiz satıcılı seyrin devam
etmesi halinde 1275-1270 hattı takip edilebilir. Toparlanmalarda 1285
direnci ilk engel olarak karşımıza çıkarken. Bu bölgenin üzerinde
kalıcılığın sağlanması harekete hız kazandırarak 1290-1295
dirençlerini gündeme getirebilir.

Dün ABD ham petrol stoklarında azalış görülse de ABD tarafında
kaya petrolü üretiminin Ağustos 2015 düzeyine kadar ulaşması
petrol fiyatlarını baskı altında bıraktı. Bugün ise hafif toparlanmanın
ardından satış baskısının hacmini yeniden artırdığını görüyoruz.
Bugün Suudi Arabistan petrol bakanı Falih, üreticilerin arz kesintisini
uzatma konusunda ön anlaşmaya vardığını duyurdu. Anlaşmanın
uzatılması konusunda giderek artan bir konsensüs olduğunu aktaran
Falih, buna rağmen bazı ülkelerle fikir ayrılığı yaşadıklarını ifade etti.
Ülke adı paylaşılmamış olsa da, İran ve Irak’ın bu anlaşmada da
imtiyaz isteme ihtimali oldukça yüksek.
Teknik olarak ise gün içerisinde 52.80-52.60 aralığının geçilmesi
halinde 52.30-52.00-51.50 seviyeleri gündeme gelebilir. Alıcılı seyrin
hız kazanabilmesi içinse öncelikle 53.50 direncinin aşılması gerekiyor.
Buranın üzerinde 54 dolar takip edilebilir.

İngiltere’de sürpriz erken seçim kararıyla beraber partiler seçim
döneminde yoğunlaşacakları konuları belirlemeye başladılar. Hükümet
kanadı Muhafazakar partinin güçlenmesinin Brexit müzakerelerinde
İngiltere’nin elini güçlendireceği belirtilirken, Brexit kampanyasında
öne çıkan serbest dolaşım, bağımsız yargı gibi konulara eğilecek. İşçi
Partisi Lideri Corbyn’de anketlerdeki farka rağmen iyimser bir
havada. Bugün kuru etkileyebilecek önemli bir veri açıklanmadı ancak
İngiltere Merkez bankası Başkanı Carney’nin yapacağı açıklamaları
takip edeceğiz.
Teknik olarak yukarı yönlü hareketin devamında 1.29 direnci önemini
koruyor. Bu seviyenin üstünde kapanışlar görmemiz halinde 1.30
seviyesi hedeflenebilir. Tepki satışlarının kalıcı olabilmesi için ise
öncelikle 1.2770 seviyesinin kırılması gerekiyor.

Yeni güne Deutsche Bank’ın yayınladığı rapor ile başlangıç yaptık.
Deutsche Bank güçlü global büyümenin sürmesi ve jeopolitik riskin
azalmasıyla birlikte oluşan dostane ortamın Türk Lirası’na
yarayabileceğini dile getirdi. Raporda Lira’nın dünyadaki en ucuz
para birimi olduğuna işaret edilirken Türk Lirası için yeniden bir
istikrar dönemine girilebileceğini ifade edildi. Gelişmeler piyasalarca
iyimser okunarak TL’nin gün içerisinde pozitif ayrışmasını sağladı.
Gerek yurtiçi gündemin sakinleşmesi gerekse referandumdan evet
sonucunun piyasalarca ekonomik istikrar olarak algılanması kurdaki
baskının devamını getirebilir.
Teknik açıdan ise 3.6500 seviyesinin altında paritedeki baskının
devam edebileceğini ifade edebiliriz. Fakat sert satışların ardından
gündeme gelebilecek tepki alımlarına da dikkat etmek gerekiyor.
3.6220 ardından da 3.6000 destekleri takibimizde kalmaya devam
ediyor. Eğer fiyatlama yeniden 3.65’in üzerine tırmanırsa geçtiğimiz
günlerde dönüşün geldiği 3.6750 – 3.6800 aralığı kuvvetli direnç
bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson artan Kuzey Kore tehdidi için
nükleer programın sonlandırılması için farklı yollardan baskı
kurulmaya çalışıldığını ifade eti. Kuzey Kore’den ise ABD, Japonya
ve Güney Kore’ye karşı tehditkar söylemler devam etti. Bunun yanı
sıra ABD’den açıklanan haftalık istihdam verilerine göre işsizlik
haklarından yararlanmak için başvuranların sayısı beklentilerin
üzerinde artış gösterdi. Phıladelphia FED imalat endeksi ise
beklentilerin ve bir önceki ayın gerisinde kaldı. Bugün yaklaşan
Fransa seçimlerinde merkez aday Macron’un anketlerde arayı
açmasıyla kurda yukarı yönlü baskının da arttığını gördük. Akşam
saatlerinde ABD hazine Bakanı Mnuchin’in konuşmalar kuru yeniden
hareketlendirebilir.
Teknik olarak yukarı yönlü harekette 1.0770-1.0800-1.0850
seviyeleri takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1.0700-1.0670-1.0630
seviyeleri destek olarak çalışabilir.

