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ABD’den Rusya, İran ve Kuzey Kore’ye yeni yaptırımlar
Dün ABD Senatosu’nda yapılan oylama sonucu Rusya, İran ve
Kuzey Kore’ye yeni yaptırımlar öngören yasa tasarısı kabul edildi.
Senatodaki Cumhuriyetçiler ve Demokratlar Rusya’nın ABD’deki
seçimleri etkilediği iddiaları nedeniyle bu yasa üzerinde uzlaşırken,
kabul edilen yasa Trump’ın yaptırımları kaldırmasını da zorlaştıracak.
Trump’ın yasayı veto etmesi hala mümkün fakat böyle bir hamlede
bulunması durumunda Rusya’yı destelediği şüphelerinin artma
ihtimali de söz konusu olabilir.
Yasanın kabul edilmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan
gelen açıklamada, Moskova’daki ABD büyükelçiliğinde görev yapan
diplomatik ve teknik personel sayısının 1 Eylül’e kadar 455’e
düşürülmesi talep edildi. Kremlin tarafından yapılan açıklamada ise
yeni yaptırım kararının, Trump’ı Rusya hakkında sert bir çizgi
izlemesine zorladığı için alındığı ifade edildi.
Obamacare iptali senatodan döndü
Dün yapılan bir diğer oylamada ise ABD Senatosu, Obamacare’in
iptali için Cumhuriyetçi Parti tarafından önerilen değişiklikleri kabul
etmedi. Hafta içerisinde sayısal üstünlük tekrar kazanılmış olsa da,
Cumhuriyetçi Parti’den üç ismin Obamacare lehine oy vermesiyle
değişiklik önerileri 51’e 49 oyla kabul edilmedi. Twitter’dan açıklama
yapan Trump, 3 Cumhuriyetçi ve 48 Demokratın Amerikan halkını
hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş haftanın son işlem gününde de devam
ediyor. Piyasadaki hava oldukça pozitif bir şekilde devam ediyor.
Hafta içerisinde ABD tarafında açıklanan stok ve üretim verileri de bu
havayı desteklemişti. Bugün ise ABD tarafında faaliyete geçen sondaj
kuyusu rakamı açıklanacak. Geçen haftaki rakamla kuyu sayısı
765’ten 764’e gerilemişti. ABD üretiminin geçen haftaya göre 19 bin
varil gerilemesinin ardından sondaj kuyusu rakamında da gerileme
görmemiz söz konusu olabilir.
Teknik olarak Brent petroldeki haftalık kapanış, gelecek haftanın
seyri açısından oldukça önemli olacak. Kapanış 51 doların üzerinde
gelirse gelecek hafta da teknik açıdan yükseliş isteği devam edebilir.
Bugün içinse 52 dolar direncini takip edeceğiz. Fiyatlama buranın
üzerine çıkarsa 52.30 ve 52.60 görülebilir. geri çekilmelerde ise 51.30
seviyesi geçilirse 51 dolara kadar gevşeme görebiliriz.

ABD ikinci çeyrek büyüme rakamının ardından altın fiyatları yönünü
tekrar yukarı çevirdi. Fakat hareketin devam edebilmesi 1265
direncinin üzerinde kalıcılık sağlanması gerekiyor. Hareketlilik
1265’in üzerinde tutunursa 1270 ilk hedef olarak gündeme gelebilir.
Buranın üzerinde ise 1280’e kadar alıcılı seyir sürebilir. Satış
baskısının hacmini artırabilmesi içinse 1258-1257 bölgesinin altında
kapanışlar görmemiz gerekiyor.
Öte yandan ABD verisine bakacak olursak, yüzde 2.6’lık büyümenin
yanında ilk çeyrekteki rakamın yüzde 1.2’ye revize edildiğini
görüyoruz. Ayrıca önemli bir enflasyon göstergesi olarak takip edilen
çekirdek kişisel tüketim harcamalarının yüzde 0.9 ile 2010’dan beri en
düşük artışını kaydetmesi raporun olumsuz yönlerindendi. ABD 10
yıllıklar veri sonrası 2.30’un altına sarksa da tekrardan toparlanarak
kendini 2.32’nin üzerine attı.

İngiltere tarafında Brexit sürecine yönelik gelişmeler gündemi meşgul
etmeye devam ediyor. Bugün açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı
Hammond, Mart 2019’da İngiltere’nin AB’den çıktığında göç veya
ticaret kurallarında acil değişiklikler yaşanmayacağını ve yeni
düzenlemelerin 2022 ortasına kadar sürebileceğini söyledi. Bu süreç
için bir geçiş dönemine ihtiyaç olduğunun bir kez daha altını çizen
Hammond, Brexit’in düzenli ve iş dünyasını zorlamayacak bir
biçimde yapılması gerektiğini belirtti.
ABD büyüme rakamları sonrası 1.3100’in üzerine çıkan parite, bu
seviyenin üzerinde kalıcılık sağlayamayarak geri çekilmeye başladı.
1.3060 desteği kırılırsa düşüş 1.3030 ve 1.3000 seviyelerine kadar
devam edebilir. Toparlanmalarda ise yine 1.3100’i takip edeceğiz.
Fiyatlama buranın üzerine çıkarsa 1.3130 ve 1.3160 seviyeleri
gündeme gelebilir.

Yurtiçinde bugün TÜİK’İn Temmuz ayına ilişkin ekonomik güven
endeksi takip edildi. Endeks Temmuz ayında yüzde 4.5 artarak
103.4’e yükseldi. Veri perakende ticaret sektörü, hizmet sektörü ve
tüketici güven endekslerindeki artışın etkisiyle son 3.5 yılın zirvesine
yükselmiş oldu. ABD’de ise büyüme rakamı takibimizdeydi. Tüketici
ve sermaye harcamalarının etkisiyle ikinci çeyrekte yüzde 2.6’lık
büyüme rakamı açıklandı. İlk çeyrekteki yüzde 1.4’lük rakam 1.2’ye
çekilirken, Fed’in enflasyon adına izlediği çekirdek kişisel tüketim
harcamaları ise yüzde 0.9 ile 2010’dan beri en düşük artışı kaydetti.
Pariteye dönecek olursak, yukarıda 3.5400 direncinin aşılamadığını
görüyoruz. Yükselişin hız kazanabilmesi için 3.5400-3.5500 aralığının
aşılması gerekiyor. Günün kalanında fiyatlama bu seviyenin üzerine
çıkarsa 3.5700 ve 3.5900 seviyeleri takip edilebilir. Geri çekilmelerde
ise 3.5300-3.5250 aralığı aşağı yönlü geçilirse 3.5100’e kadar gevşeme
görebiliriz.

Veri akışı bakımından yoğun bir gün geçiriyoruz. Bugün Euro
Bölgesi’nde açıklanan rakamlara göre işletme ve tüketici güveni son 10
yılın zirvesine ulaştı. Ayrıca bölgenin lider ülkelerinden Almanya’da
enflasyon aylık bazda yüzde 0.4, yıllık bazda ise yüzde 1.7 artış
kaydetti. ABD tarafında ise ikinci çeyrek öncü büyüme rakamı
açıklandı. Veri yüzde 2.6’lık piyasa beklentisine paralel olarak
açıklanırken, ilk çeyrek rakamının yüzde 1.4’tan 1.2’ye revize
edilmesi dolar adına olumsuzdu. İkinci çeyrek tüketici harcamaları ise
yüzde 2.8 olarak açıklanırken, ilk çeyrekteki yüzde 1.1’lik rakam
1.9’a revize edildi.
Teknik olarak ise parite tekrardan 1.1760 direncini test etmeye
hazırlanıyor. Fiyatlama buranın üzerine çıkarsa 1.1780 ve 1.1800
seviyeleri takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1.1700’nin altına
sarkma gerçekleşirse 1.1660 ve 1.1630 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

