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Piyasalarda Bugün Ne Oldu ?
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Günün öne çıkan gelişmeleri
Gün içerisinde Noel tatili nedeniyle birçok ülke borsası kapalıydı.
Tatil nedeniyle piyasalardaki hareketlilik oldukça düşük kaldı. Gün
içerisinde Japonya Merkez Bankası’nın yayınladığı Para Politikası
Tutanaklarının yanısıra Merkez Bankası Başkanı Kuroda’nın
açıklamaları gündemde yer edindi. Kuroda BoJ’un uyguladığı politika
sayesinde deflasyonun sonunun artık net şekilde görüldüğünü ifade
ederek hanehalklarının tutumlarını değiştirdiğini ve artık fiyatlarda
artış beklediklerini sözlerine ekledi. Deflasyonu yenmek için
ellerinden geleni yapacaklarını hatırlatan Kuro’da gidişattan memnun
gözüküyor. Günün dikkat çeken bir diğer gelişmesi ise ABD
tarafından geldi. Haftalık işsizlik haklarından yararlanma başvurusu
rakamları beklentilerden olumlu geldi. 267 K olarak açıklanan
başvurularda beklenti verinin 270 K olarak açıklanması yönündeydi.
Endekslerde görünüm
Dolar endeksi haftaya kötü bir başlangıç yaptığı önceden de
belirtmiştik. Her ne kadar geçtiğimiz gün endekste toparlanma isteği
görülse de haftaya satıcılı seyirle devam ediliyor. 98.00 seviyesinin
üzerinde kalmaya çalışan endeksin satış baskısı altında olduğu açık.
Bu desteğin altındaki seyrin devamının gelmesi hareketliliği fibonacci
0.382 düzeltme katsayısına denk gelen 97.70’e kadar düşüş sürebilir.
Toparlanmanın hedefi ise 98.50 seviyesinde yer alıyor. BİST 100’de
ise hafif alıcılı seyir hakim toparlanmanın devam etmesi durumunda
74 bin 500 seviyesi ilk direnç seviyemiz olarak karşımızda.

Paritede geride kalan haftanın tamamında satış baskısı hakimdi . 1.49
seviyesinin üzerinde kalmaya çalışan pariteye İngiltere büyüme
rakamları da destek olamadı. Geçtiğimiz gün açıklanan ve beklentilerin
altında kalan veriyle sakin tavrını koruyan paritede sonunda 1.49’un
üzerine tekrardan geldik. Trend desteğini de arkasına alan
fiyatlanmalar yükselişine devam edip önce 1.4950 ardından da 1.5000
seviyesine kadar toparlayabilir. Geri çekilmelerde ise 1.4860 ve
1.4820 seviyeleri destek olarak çalışmaya yeniden adaylar.

Altında geride kalan gün de seyir belirsizdi. 1070 desteğine adete
yerleşen fiyatlanmalar düşen hacimlerle birlikte bu seviyeye yakın
takibini sürdürdü. Noel tatili öncesi hafif yükseliş şansını yakalayan
altında 1078 seviyesine doğru ilerliyoruz. Toparlanmanın devam
etmesi durumunda 200 periyotluk ortalama seviyesi olan 1080 ve
1083 seviyeleri test edilebilir konumda olacaklar. Geri çekilmelerde
ise 1070 seviyesinin ardından düşüş trendine kadar salınım sürebilir.
Bu seviye ise 1065’i gösteriyor. Belirtilen desteğin geçilmesi
durumunda ise 1062 ve 1060 aralığına geri dönülebilir.

Paritede dün doların değer kazanımıyla birlikte yön kısa süreli olsa da
aşağıya çevrilmişti. 1.09 seviyesinin altına gerileyen paritede düşüşler
hacmini koruyamadı. Gün içerisinde tekrardan 1.0900 seviyesinin
üzerine çıkan paritede 1.0980 seviyesi en yakın direnç seviyemiz.
Toparlanmanın devamındaysa dikkatler 1.1000 seviyesinin üzerinde
kalınmasına çevrilecek. Bu seviyenin üzerindeki kapanışlar yukarı
yönlü hareketliliğin hacmini artırabilir. Geri çkeilmelerde ise yükseliş
trendi pariteye destek olabilir. Trendin kırılması durumunda ise 100
periyotluk ortalama seviyesine denk gelen 1.0880 seviyesi takip
edilebilir.

Geçtiğimiz gün açıklanan petrol stoklarının beklenenden çok daha
düşük gelmesine petrol fiyatları son zamanların en hızlı yükselişini
yaparak tepki verdi. 36.00 desteğine yakın seviyelerden toparlayan
Brent petrolde tekrardan 37 doların üzerine geldik. Şuan için ara
seviyelerde halinde memnun gözüken Brent petrolde 37-38 dolar
aralığı bir süre daha takip edilebilir. 37.40’ın üzerinde günlük
kapanışların gelmesi Brent petrolü 38 dolar ve üzerine taşıyabilecek
gelişmeler olarak notlarımızda yer alıyor. Satış baskısının kaldığı
yerden devam etmesi durumunda ise 36.20 ve 36.00 seviyeleri
düşüşlerin yeniden durağı olacak.

Yurtiçinde haftanın en önemli gelişmesi şüphesiz TCMB’nin vermiş
olduğu faiz oranı kararıydı. Oranlarda herhangi bir değişime
gidilmezken FED’in ardından yapılması düşünülen artırım bir sonraki
toplantıya ertelendi. Kur bu gelişmeye sert yükseliş ile cevap
verirken geride kalan günde satıcılı seyir kendini tekrardan
göstermişti. Güne 2.92 seviyesinin üzerine devam eden paritede
2.9200 – 2.9150 aralığı düşüşlerde takip edilecek önemli seviyelerden
. Bu aralığın geçilmesi hareketliliği hızlı şekilde 2.9000 desteğine kadar
getirebilir. Toparlanmanın devam etmesi durumunda ise ilk olarak
2.93 ardından da 2.94 seviyesi test edilebilir.

