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Piyasalarda Bugün Ne Oldu ?
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Sakin bir başlangıç yaptığımız haftada piyasaların gözü kulağı
Draghi’de. Yeni yıldan itibaren açıklamalarında enflasyon
görünümüne bağlı olarak önümüzdeki dönem para politikasını
belirleyeceklerini piyasaya ileten Draghi’nin karar anı yaklaşıyor.
Piyasa beklentilerinin mevduat faiz oranlarında indirime gidileceği
şeklinde gerçekleşirken miktar olarak ise 10 puanlık bir indirim
yapılması bekleniyor. Piyasa beklentilerinin keskin olduğu toplantıda
karar ile birlikte seyir karmaşıklaşabilir. Bankanın ek parasal
genişlemeye giderek piyasaları desteklemesi halinde Euro’daki değer
kayıpları hızlanabilir. Karar yarın 14:45’te açıklanacak. Kararın
ardından yapılacak basın toplantısında da hareketlilik devam edebilir.

Yeni yıla Brexit korkusu ile başlangıç yapan piyasalarda gün
İngiltere’de açıklamalar devam ediyor. Carney son olarak çıkışın
gerçekleşmesi halinde bazı finansal kurumların merkezlerinin başka
Avrupa şehirlerine taşıyabileceklerini ifade ederken direk yabancı
yatırımlarda azalış olabileceği kaygısını piyasalara iletti. Finans alanı
dışında araç üretimi yapan firmaların da ülke içerisindeki yatırımlarını yavaşalatabileceği ve çıkışın ülkeye yabancı yatırımlar açısından ilk etapta olumsuz yanısyabileceği söylenebilir. Gün
içerisinde İngiltere’den imalat üretimi yüzde 0.7’lik artış gsöterirken sanayi üretiminde ise beklentilerin altında kalındı. Önümüzdeki dönemde de İngiltere’nin AB üyeliğinden çıkışının
fiyatlanmaya devam edebileceği günlerde gelecek olan açıklamalar İngiliz Sterlin’de hareketliliği artıracaktır.
Endekslerde son durum
Dolar endeksinde yükseliş hareketi 97.00 seviyelerinin de üzerine geldi. Yeni güne olumlu bir başlangıç yapan endeks ile birlikte hareketlilik yeniden 98.00 seviyesine doğru seyrediyor. Geri
çekilmelerde ise 97.00 ardından da 96.50 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Dax’ta ise yükseliş hareketi yeniden kendini gösterdi. 9 bin 800 seviyelerinde seyreden endekste 9 bin 920
seviyesi hedeflerimiz arasında. Geri çekilmelerde ise hareketlilik kısa vadeli yükseliş trendinden destek bulabilir. Bu aralık ise 9 bin 700 ve 9 bin 600 seviyeleri olarak gözüküyor.
BİST100’de ise alıcılı seyir devam ediyor. Endekste yükseliş hareketinin hedefi ise 80 bin olarak gözüküyor.

Altın uzun süreli yükseliş hareketine gün içerisinde ara vererek
yönünü yeniden aşağıya çevirdi. Üçgen formasyonunu kırdıktan
sonra sert yükselişe geçen altında 1240 seviyeleri yükseliş trendinin
desteği olarak gözüküyor. Geri çekilmenin sürmesi halinde hareketlilik
bu seviyelerden yeniden desteuk bulup yönünü yukarıya çevirebilir.
Hedef olarak ise 1250 seviyesinin üzerindeki kapanışlar bizi yeniden
1260 ve 1265 seviyelerine getirebilir. Geri çekilmenin hız kazanması
halinde ise 1230 ve 1235 seviyeleri destek olarak çalışabilir.

Sakin bir başlangıcın yapıldığı hafta Türk Lirası’na yaramış gibi
gözüküyor. Sanayi üretimi rakamlarının ardından 2.90 desteğine yakın
seyirini kuvvetlendiren kurda hareketlilik baskıyı artırdı. Hem teknik
hem de psikolojik anlamda önemli bir destek olan 2.90’ın kırılması
düşüşü hızlandırıp hareketliliği 2.8920 ve 2.8850 desteğine kadar
çekebilir. Sert çekilmelerde ise 2.8750 seviyesi hayli kuvvetli destek
seviyelerimiz arasında. Bu seviyelerden gelebilecek tepki alımlarının
hedefi ise 2.9200 ve 2.9400 seviyeleri olarak gözüküyor. Fakat kurda
2.92’nin üzerine çıkılmadığı sürece sert yükselişleri beklemememiz
gerekiyor.

Dünkü sert geri çekilmenin ardından petrol fiyatlarında bugün,
yükseliş hareketi hakimdi. Üretici ülkelerden önümüzdeki günlerde
yapılması planlanan toplantı ile ilgili açıklamalar gelmeye devam
ediyor. Dün Kuveyt Petrol Bakanı Enes es-Salih yaptığı açıklamada,
İran gibi büyük üretici ülkelerin de üretim sabitleme anlaşmasına
uyması halinde kendilerinin de bu kararı destekleyeceğini belirtti.
Bugün ise Irak Petrol Bakan Yardımcısı Fayad el-Nema, 20 Mart’ta
Moskova’da OPEC ve OPEC dışı üreticilerin biraraya geleceğini
söyledi. Bakan, petrol üretim düzeyinin dondurulması konusunda
işbirliğine hazır olduklarını da belirtti. Teknik olarak yükselişine
devam eden Brent petrolde, 40.70 ilk direnç seviyesi. Yukarı yönlü
aşılması ile 41.00 ve 41.50 gündeme gelecektir. Geri çekilmelerde ise
40.00 desteği kırılırsa 39.40 hedeflenebilir.

İngiltere’nin AB üyeliğinden çıkacağı kaygısıyla değer kaybeden
İngiliz Sterlin’i toparlanma eğiliminde. Üretim rakamlarında da
olumlu bir tablo yakalayan ada ekonomisiyle birlikte hareketlilik 1.42
seviyesinin üzerinde kalıcı olma çabasında. 1.42’nin üzerinde
kalmamız ile birlikte yeniden yukarı yapabilecek olan paritede 1.4250
ve 1.4300 seviyeleri önemli dirençlerimiz halindeler. Yakalanılan
düşüş trendinin kırılması da yükselişi destekleyebilecek gelişmeler
arasındaç Geri çekilmelerde ise 1.4100 ve 1.4070 aralığı hayli kuvvetli
gözüküyor. Önümüzdeki dönemde de Brexit ihitmallerinin
fiyatlanabileceği paritede çıkışa destek verecek açıklamalar İngiliz
Sterlin’indeki değer kaybını derinleştirebilir.

Geride kalan günlerde biraz daha alıcılı seyreden paritede 1.10
seviyesinin üzerinde kalıcı olmakta zorluk çekiyoruz. Avrupa
Merkez Bankası’nın vereceği karar öncesinde sakin seyreden paritede
yarın hareketlilik çok yüksek olacaktır. Verilecek karara tepki
verebilecek seviyelerde bulunan paritede 1.0900 desteğinin kırılması
hareketliliği ilk olarak yeniden 1.0860 seviyesine getirebilir. Buranın
da geçilmesi halinde 1.0820 ve 1.0800 aralığı alıcıların yeniden
devreye girebileceği aralık olarak gözüküyor. Paritedeki hareketliliğin
yeniden yönünü yukarıya çevirmesi halinde ise 1.10’un üzerine
gelmemiz yükseliş hareketinin 1.1080’e kadar devam ettirebilir.
Hareketin devamında ise 1.1140 seviyesi ise takip edebileceğimiz
dirençler arasında.

