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Sabah Stratejisi
Neleri takip ediyoruz?
Günaydın,
Merakla beklenen, belki de yılın en önemli haftası başlıyor. Global krizden bu
yana ilk kez Amerikan Merkez Bankası (Fed) tarafından politika faizinde aşağı
yönlü güncellemeye gidilecek. Dahası, gelecek dönem açısından vereceği
mesajlar, adımın gerekçeleri ve piyasanın yüklü pozisyonlanma sonrası
göstereceği tepki mekanizmasının tamamı kendi içerisinde ayrı bir konu başlığı
konumunda.
Fed öncesinde gelişmekte olan ülke para politikalarında gözlenen ayarlamalar
açılan oyun alanının sağladığı avantajın yansımalarıydı. Gelişmişler ise henüz
topa somut adım şeklinde girmiş değil. ECB’nin yönlendirmesi dahilinde Eylül
toplantısı beklentileri şekillendiriyor. Fed ise Avrupa’dan önce adım atacak. Salı
günü takip edilecek olan BOJ toplantısında herhangi bir para politikası aksiyonu
beklenmiyor. Sözlü yönlendirmenin güçlendirilmesi en olası senaryo.
Zayıflamakta güçlük çeken Amerikan doları Japon para politikası için ‘bekle-gör’
temasına imkan tanıyor. Öte yandan Japon yeninin olası değerlenme potansiyeli
ihracat, ihracatçı firmalar, hisse senetleri ve denklemin sonunda GSYH görünümü
açısından tehlike arz ediyor. Konuşulmayan cephe BOJ’un her ne kadar kısa
vadede herhangi bir adım atması beklenmese de Avrupa ve Amerika para
politikalarının ayarlandığı ortamda çok uzun süre sessiz kalacağını düşünmek
kolay değil.
Beklentilerin üzerinde güçlü performansa işaret eden ABD GSYH rakamının
ardından Amerikan doları değer kazanırken, hisse senetleri de yükseliş yönlü
tepki gösterdi. Asya’da yeni gün işlemleri tahvil faizlerinin yatay seyrine işaret
ediyor. ABD’den Mnuchin ve Lighthizer önderliğinde müzakereci heyetin Mayıs
ayından bu yana ilk kez Çin’e gerçekleştireceği ziyaretin öncesinde Başkan
Trump’ın Çin’in 2020 seçimlerini ve Demokratların zaferini beklediği için
anlaşmaya yanaşmadığını ifade eden cümleleri fiyatlamalara etki etmiş değil.
İngiltere’de Başbakan Johnson’ın “savaş kabinesi” olarak tanımlanan Bakanlar
Kurulu toplantısının ilki bugün gerçekleştirilecek. Anlaşmasız Brexit ihtimalinin
yakın dönemde sıklıkla konuşulduğu ve GBP baskılanmasına zemin hazırladığı
senaryoyu ihtimal dışı bırakmıyoruz. GOÜ merkez bankaları toplantı takvimi yeni
haftada Brezilya ile devam edecek. Temmuz toplantısında olmasa dahi faiz
indirimi beklentileri bu cephede de güçlenecek.
Yeni haftada PPK toplantısının ardından yerel varlıkların en önemli gündemini 31
Temmuz tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan Enflasyon Raporu sunumu
oluşturacak. Başkan Uysal’ın basınla ilk kez buluşacağı toplantıda vereceği
mesajlar yerel varlık fiyatlamalarında Fed öncesi etkili olabilir. PPK metni
sonrasında ER sunumunda aşağı yönde güncelleme beklentisi ağır basıyor. Genel
iyimser yaklaşımın değişmesini beklemiyoruz. Fed sonrası evrene göre
düşüncelerimizi revize etme ihtiyacı doğabilir.
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Piyasalar
Türk lirası Amerikan doları karşısında günü %0.50 primlenme ile tamamlarken, BİST 100 endeksi
kapanışı %0.77 yükselişle 102837 puan seviyesinden gerçekleşti. 10 yıllık tahvil faizinde ise son
işlemler %15.47 düzeyinden geçti.
EMEA bölgesi endekslerinde gün sonu kapanışları ağırlıklı bir şekilde değer kazançlarına işaret etti.
Euro Stoxx 50 %0.41, FTSE 100 %0.80, CAC 40 %0.57 ve DAX %0.47 düzeyinde performans sergiledi.
Rusya (RTS, USD) varlıkları %0.10 primle günü yatay-olumlu kapatırken, bölgede değer kaybı
sergileyen iki grup İspanya ve İtalya oldu.
Amerika kıtası işlemlerinde Avrupa seansına benzer bir resim oluşumu gözlendi. Majör ABD
endekslerinin tamamında değer kazançları takip edilirken, S&P 500 endeksi performansı %0.74
primlenmeye işaret etti. Kıtada yer alan gelişmekte olan ülke varlıkları arasında Merval’in %5.26’lık
yükselişi dikkat çekti.
Asya’da yeni gün fiyatlamaları lokal nedenlerle satış baskısına işaret ediyor.
TSİ 08.21/ NKY 225 -%0.40, Hang Seng -%1.43, CSI 300 -%0.17 ve KOSPI -%1.81 ile işlem görmekte.
CNH-CNY spreadi 31 pips seviyesinde oluşurken, PBOC tarafından fixing kur ayarlaması 6.8821 ile
yuanda değer kaybına işaret etmekte.
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Fiyatlamalar
BİST 100 işlemlerinde kısa vade yükseliş eğiliminin korunması için gerekli olan 96600 bölgesinin aşağı
yönde kırılmamasının ardından haber akışının da etkisiyle 100000-101000 dirençleri geçildi.
104000 puan bölgesi yeni hedef-direnç bölgeleri olarak öne çıkarken, liranın performansı hareketin
devamı açısından kritik önemde bulunuyor. 101000-99800 destek, 105000 direnç olarak izlenebilir.
USDTRY paritesi işlemleri temelde hala daha ülke risk priminin gerilemesi ve global Amerikan doları
fiyatlamasından şekilleniyor. 5.63-5.57 destek, 5.67-5.73 direnç konumunda.
EURUSD paritesi fiyatlamalarında karışık seyreden ABD dataları ve Amerikan doları fiyatlaması
oynaklık yaratıyor. 1.1120-1.1080 destek, 1.1180-1.1210 direnç olarak izlenebilir. Yukarı yönün kalıcı
olması açısından 1.1380 üzeri kapanış gözlemlemek gerekiyor.
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Günlük takvim
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: ABD, Dallas Fed imalat aktivitesi, -5.0, Temmuz.
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