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Yeni haftaya sakin başlangıç
Geçtiğimiz haftanın ardından yeni haftaya veri akışı açısından sakin bir başlangıç yaptık. Geçtiğimiz hafta piyasalar Draghi’nin parasal genişleme süresini uzatma kararı almasına ve
ABD’den tarım dışı istihdam verisine odaklanmıştı. Güne Avrupa’dan Sentix yatırımcı güveni ile başladık. Aralık ayı rakamlarında beklentilerin altında gelen veri 15.7 olarak açıklandı.
Yurtiçinde ise Başbakan Yardımcısı Şimşek’in açıklamaları gündemdeydi. Türkiye’nin para politikasında öngörülebilirliği artırması gerektiğini ifade eden Şimşek Merkez Bankası’nın FED’in
yapacağı faiz artırımını takip edeceğini belirtti. Türkiye’nin pozitif yönde ayrışacağını ifade eden Şimşek ülkemizin yüzde 3-3.5 oranında büyüyeceğini söyledi. Şimşek ayrıca 2016 yılında
büyümenin yüzde 4’ün üzerinde bile büyüme ihtimali olduğundan bahsederek ılımlı söylemlerde bulundu.
Endeksler yüz güldürdü
Dolar endeksindeki Draghi düzeltmesinin ardından toparlanma sürüyor. 98.00 seviyesinin üzerinde seyreden endekste 98.60 seviyesinin geçilmesi yukarı yönlü hareketliliği destekleyebilir.
Hedefte ise tekrardan 99.00 seviyesinin üzerine çıkmak var. Geri çekilmelerde ise 98.20 oldukça önemli desteklerimizden. Dax yeni haftaya artıda başlangıç yaptı. Gözünü tekrardan 11 bin
seviyesine diken endekste yükselişin devam edebilmesi için 11 bin seviyesinin üzerine gelinmesi gerekiyor. Hedefte ise 11 bin 150 seviyesi yer alacak. Geri çekilmelerde ise 10 bin 800
seviyesi oldukça önemli.
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Paritede kararsız geçen haftanın ardından yeni haftaya yükseliş
hareketi ile başladık. Kendini tekrardan 2.90’ın üzerine atan kurda yükseliş hareketinin hedefi 2.9150 olarak gözüküyor. Toparlanmanın sürmesi halinde ise 2.92’nin ardından 2.93 seviyesi
test edilebilir. Gündemimizdeki en önemli direnç 2.93’de yer alıyor. Önümüzdeki günlerdeki seyir bu seviyenin etrafında şekillenebilir. Geri çekilmelerde ise 2.90’nın altına gelinmesi baskıyı
artırabilir. Geri çekilmenin hız kazanması durumunda ise 2.8900 ve 2.8800 seviyeleri takip edilebilir. 150 periyotluk ortalama seviyesi olan ve defalarca dönüşün geldiği 2.88
fiyatlanmalarımızda ayrı bir önem taşıyor.
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Geçtiğimiz hafta sert satışları takip ettiğimiz paritenin imdadına
Draghi yetişmişti. Draghi ile hayat bulan yükselişler 1.51 seviyesinin üzerine kadar devam etti. Her ne kadar 1.52’ye yaklaşılsa da paritedeki yükseliş hareketi hacmini koruyamadı. Yeni
haftaya satıcılı başlangıç yapan paritede 1.51’in altında seyir sürüyor. 1.5040’ın önemli bir destek olarak takip edilebileceği paritede 1.5000 desteği ise bir sonraki durağımız olabilir.
Yükselişin sürmesi içinse 1.51’in üzerinde 4 saatlik kapanışları görmemiz gerekiyor. Toparlanmanın sürmesi durumunda ise 1.5130 ve 1.5200 seviyeleri test edilebilir. Özellikle 1.5130
oldukça önemli bu seviye hem fibonaaci düzeltmesi hemde 100 periyotluk ortalama seviyesine işaret ediyor.

EURUSDDaily07123.png
Paritede geçtiğimiz hafta oldukça hareketli geçti. Yönünü yukarı
çeviren paritede 1.08 seviyesinin üzerinde seyir sürüyor. 1.09’un en yakın hedef olduğu paritede hareketin devamında 1.0940 seviyesi test edilebilir. Sert yükselişlerde ise 1.1020 seviyesi
gündemimizdeki en önemli seviye. Geri çekilmelerde ise 1.0800 seviyesinin altında 1.0750 ve 1.0720 seviyeleri tepki alımlarının görülebileceği bölgeler. Sert gevşemelerde ise 1.07 desteği her
zamanki önemini koruyor.
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Petrol ürünleri için en büyük gelişme geçtiğimiz hafta OPEC
toplantısı ile yaşandı. Suudi Arabistan’ın çağrısına rağmen arz konusunda anlaşamayan tarflar çareyi üretimde değişime gitmemekte buldu. Halihazırda satış baskısı altında olan Brent
petrolde haber piyasaya yeni ayıları soktu. 43 dolarda tutunmaya çalışan Brent petrolde yeni hafta ile birlikte yeni durağımız 42 dolar oldu. Brent petroldeki satış baskısının devam etmesi
durumunda hareketlilik önce 41.50 ardından da 41.00 seviyelerine kadar devam edebilir. Hareketin devamında ise önemli desteğimiz 40 dolar seviyesinde yer alıyor.
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Geçtiğimiz haftanın kazananı kuşkusuz altındı. Tarım dışı istihdam
verisinin ardından yükseliş hareketi hızlanan altında hareketlilik 1090 seviyesine kadar sürdü. Bu seviye test edildikten sonra gevşmeye başlayan altında hareketlilik yeni haftada da
düşmeyeceğe benziyor. 1080’in altına gerileyen altında 1075 ardından da 1073 seviyelerinden tepki alımlarıyla karşılaşabiliriz. Hareketin devamında ise 1070 seviyesinin altında 1068 takip
edilebilir. Yükseliş hareketinin devamlılığını sağlayabilmesi içinse 1080’in üzerinde kalınması gerekiyor. Toparlanmanın hacmini artırması durumunda ise 1085 ve 1088 seviyeleri önemli
dirençler.

