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TCMB’nin Faiz Kararının Etkileri Kısa Sürdü
Dün beklenmedik bir şekilde faiz artırımına giden Merkez
Bankası’nın atmış olduğu adımın etkilerinin kısa sürdüğünü
görüyoruz. Karar sonrasındaki ilk tepkiyle 3,36 seviyesine kadar geri
çekilen kur yükselişine kaldığı yerden devam ediyor. Yeni güne rekor
tazeleyerek giren dolar/tl’de sular durulmuş değil. Ancak yine de
TCMB’den böyle bir adımın gelmesi piyasaya, TL’de yaşanacak
değer kayıplarına kayıtsız kalınmayacağı mesajını vermiş oldu. Alınan
bu kararların diğer önemli etkisi ise kurda geride bıraktığımız günlerde
olduğu gibi hızlı bir yükseliş yaşanmaması yönünde olabilir.
Ayrıca Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin, kamunun dolarizasyonu
ve TL ile ilgili adımlar atılacak söyleminden anladığımız üzere,
önümüzdeki günlerde hükümet kanadından Merkez Bankası’nın aldığı
kararı destekleyici önlemler gelebilir.

Dünya Bankası Türkiye Raporunu Açıkladı
Dünya Bankası Türkiye ile ilgili görüşlerine yer verdiği Türkiye
Düzenli Ekonomik Notunu yayınladı. Son zamanlardaki gelişmelerin
yurtiçi belirsizlikleri arttırdığına ve iş dünyasındaki güvenin
zayıfladığına değinilen raporda GSYİH dair yorumlarda da bulunuldu.
Rusya yaptırımlarının kalkmasıyla 2017 büyümesinin yeniden yüzde
3.5’a çıkacağını öngören yetkililer özel yatırımların zayıf kalacağını
belirttiler. Turizm gelirlerindeki düşüş kaynaklı cari açığın artmasının
beklenilen raporda petrol fiyatlarındaki yükselişin de bu görünümü
desteklediğine değinilmiş. Ayrıca raporda gıda fiyatlarındaki
oynaklığa da dikkat çekilmiş. Bu hareketliliğin kalıcı olmasının enflasyondaki yukarı yönlü riskleri arttırdığına değinilmesi, raporun dikkat çekici detaylarından bir diğeri olarak karşımıza
çıkıyor.
Cumhurbaşkanı Cemil Ertem’de kurdaki yükselişe dair yorumlarda bulundu. Doların yükselişinin küresel çapta gerçekleştiğini ifade eden Ertem bu hareketliliğin kriz anlamına gelmediğini
sözlerine ekledi.

Günün ilk saatlerinde 1171 dolar seviyesine kadar geri çekilen değerli
metal, bu seviyeden aldığı destek ile toparlanma çabasında. Ancak
Fed’in faiz artırımı ihtimalinin gün geçtikçe günlenmesi altındaki
yükselişlerin sınırlı olmasına neden oluyor. Aralık ayında faiz
artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılan ABD Merkez Bankası’nın,
2017 yılı Haziran ayında ikinci bir artışa gitme ihtimali yüzde 60
seviyelerine kadar yükselmiş durumda. Altında yaşanan yükselişlerin
sınırlı olabileceğine işaret eden diğer önemli gösterge ise ABD 10
yıllık tahvil faizlerinde yaşanan yüzde 1’e yakın yükseliş.
Teknik olarak baktığımızda, 1191 dolar direncine yakın seyreden
değerli metalde, bu seviyenin aşılması durumunda bir sonraki hedef
fiyat 1200 dolar olabilir. Ancak 1200 doların üzerinde kalıcılık
sağlanamadığı sürece güçlü bir yükselişten söz etmek oldukça zor
görünüyor. Geri çekilmelerde ise 1171 ve 1158 destek seviyeleri takip
edilmeli.

ABD’de şükran günü nedeniyle dün tamamen kapalı olan piyasalar
bugün de yarım gün açık. Trump sonrası tırmanan dolar bugün bir
miktar düzeltme yaparak yükselişine ara vermişe benziyor. Bununla
beraber dün 1.0520 desteğine kadar geri çekilen kur bugün 1.06
seviyesinin biraz altında fiyatlanıyor. Bugün ayrıca ‘Black Friday’
olarak adlandırılan ancak sonrasında yılbaşına kadar süren bir sürece
dönüşmüş şükran günü sonrası başlayan alışveriş çılgınlığı bugün
başlıyor. Güçlü istihdam piyasası ve kazançlar ile beraber seçim
belirsizliğinin de ortadan kalkmasıyla yılbaşına kadar tüketici
harcamalarında ciddi artış bekleniyor.
Haftanın son işlem gününde teknik olarak ise toparlanmalarda
hareketin 1.06 seviyesinin üzerin tırmanması durumunda 1.0630 1.0650 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Satıcılı seyirde
ise 1.0550 -1.0520 seviyeleri aşağı yönlü baskının artması halinde
düşüşe destek olabilir.

30 Kasım’daki OPEC toplantısına sayılı günler kala petrol
fiyatlarındaki yatay seyir devam ediyor. Toplantıya dair son
gelişmeleri göz önüne aldığımızda anlaşma sağlanabileceğine yönelik
beklentilerin güçlendiğini görüyoruz. OPEC içi uzlaşmanın önündeki
en büyük engel Irak ve İran’ın anlaşmadan muaf tutulma isteğiydi.
Irak Başbakanının anlaşmayı destekleyecekleri yönündeki açıklaması,
Irak’ın anlaşmaya katılacağı şeklinde yorumlandı. İran tarafından ise
henüz olumlu veya olumsuz bir açıklama gelmedi. OPEC dışı
üreticilere ise üretimi 500-600 bin varil azaltması önerildiği
belirtiliyor. Eğer OPEC üyeleri arasında sorun çıkmazsa OPEC dışı
üreticiler de bu teklife sıcak bakabilir. Toplantıya kalan 5 günde İran
ve OPEC dışı üreticilerden gelecek açıklamalar, anlaşmaya yönelik
beklentileri netleştirecektir.
Teknik olarak ise 48.50 direncini test eden Brent petrolde gevşeme
hareketi takip ediyoruz. 48.30 aşağı yönlü geçilirse 48.00 ve 47.50
seviyeleri görülebilir. Yukarı yönlü fiyatlamalarda ise 48.50 aşılırsa
49.00 ve 49.30 seviyeleri takip edilebilir.

Güne rekor tazeleyerek başlangıç yapan kurda, sabah saatlerinden
itibaren yatay bir seyir olduğunu görüyoruz. Gün içerisinde
açıklamalarda bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, kamunun
dolarizasyonu ve TL ile ilgili adımlar atılacağını ve devlet satışlarında
ve işlemlerinde TL’nin kullanılacağını belirtti. Diğer taraftan
Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan bugün yapmış olduğu
açıklamada, dün Avrupa Parlamentosunun aldığı karara tepki
göstererek; daha ileri giderseniz bu sınır kapıları açılır söyleminde
bulundu. Tüm bu gelişmeler siyasi tansiyonu yüksek tutarken,
Dünya Bankası bugün yayınlamış olduğu Türkiye raporunda 2016
büyüme beklentilerini yüzde 3,5’ten yüzde 3,1’e indirdi.
Teknik olarak ise yükseliş trendi içerisindeki hareketine devam eden
kurda zaman zaman tepki satışları görebiliriz. Ancak 3,35 seviyesinin
altında kalıcılık sağlanmadığı sürece bu satışlar sınırlı kalacaktır.
Yükselişlerde ise 3,4750 direnci önemli, bu seviyenin aşılması 3,50
hedefli fiyatlamaların önünü açabilir.

Bugün İngiltere’de 3. çeyrek GDP datasını takip ettik. Öncü datadan
çok farklı olmasa da verinin ayrıntısına baktığımızda işletme
yatırımlarının referandum sonrası beklentilerin üzerinde yüzde 0.9
artış gösterdiği görülüyor. Hane halkı harcamaları yükselirken 3.
çeyrekte ekonomide yüzde 0.5 büyümeye karşın yıllık bazda yüzde
2.3 büyüme gerçekleşti. Büyümeye yüzde 0.7 katkı gösteren net
ihracat ve yüzde 0.8 artış gösteren hizmet sektörü GDP’ye en
yüksek katkı sağlayan gruplar. Buna karşılık imalat ve inşaat
sektörlerinde darlma olduğu görülüyor. Şükran günü nedeniyle
piyasalrın dün kapalı bugünde yarım gün kapalı olması nedeniyle
ABD tafında fazla hareket yok.
Kurda ise hareket haftanın son işlem gününde 1.24 seviyesinin
üstünde fiyatlanmaya devam ediyor. 1.25 seviyesinin aşılması halinde
yükseliş hareketi hacim kazanabilir. Bu seviyenin üstünde 1.2550 1.2600 seviyeleri gündeme gelebilir. Geri çekilmelerde ise 1.24’ün
altında 1.2350 -1.2300 seviyeleri gündeme gelebilir.

