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TCMB Başkanı Çetinkaya Son Gelişmeleri Değerlendirdi
Gün içerisinde Denizli Sanayici, Tüccar ve İşadamları Platformunun
düzenlediği toplantıya katılan TCMB Başkanı Murat Çetinkaya’nın
açıklamaları yakından takip edildi. Ekonominin genel anlamda
toparlanma eğiliminde olduğunu belirten Çetinkaya, TCMB’nin temel
amacı olan fiyat istikrarına odaklanmaya devam edeceğini ve son
dönemlerde alınan önlemler ile döviz kurundaki volatilitenin azaldığını
belirtti. Geçtiğimiz hafta çift haneleri gördüğümüz enflasyon rakamı
üzerine nasıl bir değerlendirme de bulunacağı ise konuşmanın merak
edilen diğer konusuydu. Son aylarda yaşanan döviz kuru
hareketlerinin gecikmeli olan yansımaları enflasyon üzerinde kısa
vadede yukarı yönlü baskı oluştursa da sıkı parasal duruşun da
katkısıyla enflasyonun yeniden düşüş eğilimine gireceği tahmin
edildiğini belirtmesi piyasalar açısından olumlu bir mesaj içerse de
aynı olumlu etkinin kur tarafına yansımadığını gözlemliyoruz.
Çetinkaya’nın açıklamalarının ardından Dolar/TL 3.7322 seviyelerini
test ederek yüzde 1’in üzerinde bir artış gerçekleştirdi. Bu bağlamda
gözler önümüzdeki hafta açıklanacak faiz oranlarında olacak.

ABD’den ADP Tarım Dışı İstihdam Verisi Açıklandı
FED üyelerinin sözlü yönlendirmeleri sonrasında Mart ayı faiz
artırımı yüzde yüze yakın fiyatlanmış durumda. 15 Martta yapılacak
FOMC toplantısı öncesinde sessizlik dönemine giren üyelerle
beraber, piyasanın odağı Cuma günü açıklanacak olan Şubat ayı
istihdam raporuna çevrilmiş durumda. Bugün ise tarım dışı istihdam
verisinin öncüsü sayılan ADP istihdam verisi takip edildi. ADP verilerine göre Şubat ayında tarım dışı istihdama beklentilerin çok üstünde 298 bin olarak açıklandı.

Altın fiyatlarında geri çekilme üst üste üçüncü gününde de devam
ediyor. Özellikle son zamanlarda Fed’in gelecek hafta yapacağı
toplantıda faiz artırımına gideceğine yönelik beklentiler, değerli metale
yön veriyor. Diğer taraftan bugün ABD’den açıklanan ADP tarım dışı
istihdam verisinin beklentilerin çok üzerinde 298 bin olarak
gerçekleşmesi, sarı metaldeki satış baskısının artmasına neden olan
gelişme olarak öne çıktı. Ayrıca ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde
yaşanan yukarı yönlü hareketlilik, altın fiyatlarının bu durumdan
olumsuz etkilenmesine neden oluyor. Teknik olarak baktığımızda
değerli metaldeki satış baskısının devamında 1200 dolar destek
seviyesi oldukça kritik. Bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması
durumunda 1188 dolar hedefli fiyatlamalar görebiliriz. Yukarı yönlü
fiyatlamalarda ise 1215 ve 1220 dolar dirençleri takip edilebilir.

Petrol fiyatları Houston’da devam eden Enerji Konferansı’ndan
istediğini bulamadı. Dün Rusya ve Irak petrol bakanlarının fiyatları
destekleyen açıklamalarının ardından Suudi Arabistan bakanının
yaptığı açıklamalar ile kazançlar geri verildi. Bugün ise OPEC Genel
Sekreteri Barkindo, OPEC’in ABD’li üreticiler ile diyaloğa başladığını
bildirdi. Kaya petrolü ile hiçbir zaman savaş halinde olmadıklarını
söyleyen Barkindo, tüm üreticilerin aynı gemide olduğunu, bu sebeple
fikir alışverişinin son derece önemli olduğunu ifade etti. Öte yandan
bugün ABD tarafında ham petrol stokları açıklanacak. Son 8 haftadır
artan stokların bu hafta 1.96 milyon varil artması bekleniyor. Teknik
olarak ise sert geri çekilen Brent petrolde, 55.30 seviyesi aşağı yönlü
geçilirse 55 dolara kadar gevşeme görülebilir. Bu seviye oldukça kritik.
Buranın altında kalıcılık sağlanması şimdilik zor gözükse de stok
verisi ile 54.50 seviyesine kadar sert geri çekilme görülebilir.
Toparlanmalarda ise önemli seviye 56 dolar. Buranın üzerine
çıkılması halinde 56.30-56.60-57.00 seviyeleri takip edilebilir.

İngiltere’de 50. Maddenin yürürlüğe konması için hükümet çabası
devam ediyor. İngiltere Başbakanı May yeni yasa tasarısına eklenen
koşulların parlamentonun alt kanadında geri çevrileceğine inanıyor
ancak Avam Kamarasında hükümet kanadının ufak bir çoğunluğa
sahip olması nedeniyle ve kendi partisinden karşılaşabileceği
muhalefet nedeniyle Brexit müzakere zamanlaması belirsizliğini
korumakta. İngiltere2de yaşayan AB vatandaşlarının akıbetinin yanı
sıra yeni bir koşul da müzakereler sonucunda varılacak anlaşma ile
ilgili eklendi. Milletvekilleri Brexit anlaşmasını müzakereler
başlamadan önce de onaylamak istiyor. Bunun yanı sıra İngiltere
Maliye Bakanı Hammond bugün parlamentoda yıllık bütçe sunumunu
yapıyor. Hammond’ın Brexit sürecinde yaşanabilecek olası negatif
şoklar için bir miktar rezerv ayırması bekleniyor. Kurda ise satış
baskısı devam ediyor. Gün içerisinde 1.2150 desteğine kadar gerileyen
hareketin devamında bu seviye aşılırsa 1.21 seviyesi gündeme
gelebilir. Toparlanmalarda ise 1.2200-1.2250 seviyeleri güçlü direnç
konumunda.

Yurtiçi piyasaların bugün gözü kulağı Merkez Bankası Başkanı
Murat Çetinkaya’nın açıklamaları üzerinde idi. Çetinkaya özetle
ekonominin toparlanma sürecinde olduğunu ve bunun daha da devam
edeceğini düşündüklerini belirtti. Ancak piyasalar biraz da gelecek
hafta Merkez Bankası’nın açıklayacak olduğu faiz kararı ile acaba bu
oranlarda artışa gidilecek mi? Yoksa gidilmeyecek mi? sorularına yanıt
beklediğinden bu anlamda umduğunu bulamadığını söyleyebiliriz.
Gereken durumlarda sıkı para politikasına devam edileceğini belirten
Çetinkaya, faiz artırımı konusunda belirli bir renk vermedi. ABD
tarafına baktığımızda dün gelen ticaret dengesi rakamlarıyla ABD’nin
dış ticaret açığının Ocak ayında yüzde 9.6 artış ile 48.5 milyar dolara
ulaştığını görüyoruz. Teknik olarak baktığımızda ise Çetinkaya’nın
açıklamaları ile kurda yukarı atakları gözlemledik. Bu eğilimin sürmesi
halinde 3.7500 seviyesi oldukça önem taşıyor. Buranın aşılmasıyla
3.7600-3.7660-3.7000 seviyeleri takip edilebilir. Geri çekilmelerde
3.7200 desteği ilk engel olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktanın
kırılmasıyla satıcılı seyir 3.7000-3.6700 bandı gündeme gelebilir.

Yarın yapılacak olan Avrupa Merkez Bankası Para politikası
toplantısı ve sonrasında faiz oranlarında ve varlık alım programında
herhangi bir değişiklik beklenmiyor ancak sonrasında Başkan
Draghi’nin yapacağı konuşmalar yakından takip edilecek. Bölge
ekonomisinden iyileşme yönünde sinyaller devam ediyor ancak
çekirdek enflasyonda Draghi’nin aradığı yukarı yönlü ikna edici bir
trendden bahsetmek hala mümkün değil. Para politikasında bir
değişiklik beklenmese de mevcut parasal teşvik programından nasıl bir
çıkış stratejisi izleneceği ile ilgili sorular yoğunlaşmış durumda. ABD
tarafında ise öncü veri kabul edilen ADP istihdam raporu açıklandı.
Veriye göre Şubat ayında tarım dışı istihdama beklentilerin oldukça
üstünde 298 bin katılımın olduğu görülüyor. Kurda ise satıcılı seyrin
devam ettiğini görüyoruz. 1.0550 desteğinin altına sarkan parite bu
bölgede kalıcılık sağlayabilirse 1.0520-1.0500 seviyeleri gündeme
gelebilir. Toparlanmalarda ise 1.0550-1.0570-1.0600 dirençleri yukarı
yönlü hareketin önündeki engeller olarak karşımıza çıkıyor.

