Haftanın ilk işlem gününde yurtiçinde Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere ziyareti sırasında yaptığı açıklamada
ekonominin yüzde 6-7 arasında büyümesini beklediğini belirterek uluslararası yatırımları önemsediklerini ve
buna yönelik düzenlemeler yaptıklarını dile getirdi. Bunun dışında Başbakan’ın büyüme hedeflerine ilişkin
açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yüzde 7’lik bir büyümenin şaşırtıcı olmayacağını
vurgularken hedeflerinin 10 büyük ekonomi arasına girmek olduğunu ve mevcut durumu ikiye katlamalarının
yeterli olacağını iletti. Faiz konusuna da değinin Cumhurbaşkanı “Faiz ekonomide en muzdarip olduğum alanı
oluşturuyor. Ben birilerinin faizdeki anlayışına katılmıyorum. Para bulmamız gerekiyor, kaynaklar vs o
bakımdan yüksek faizle borçlanmamız lazım gibi yaklaşımları doğru bulmuyorum” şeklinde konuştu. Döviz
kurlarındaki yükselişi de şişkinlik olarak tanımlayan Erdoğan kısa süre içerisinde tekrar düşüşe geçeceğini
belirtti. 3.95 seviyesinden düşüşe geçen USD/TRY paritesi 3.89 seviyesine kadar geri çekildikten sonra yönünü
tekrar yukarıya çevirdi. 3.9125 seviyelerinde seyreden paritenin yukarı yönlü ataklarının sürmesi halinde
3.9415, 3.9570 ve 3.9825 dirençleri takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise ilk destek seviyesi olarak 3.8910
seviyesi söylenebilir. Seviyeden daha düşük seyretmesi halinde 3.8775 ve 3.85 destekleri aktif olabilir.
Dün gece FOMC üyelerinin açıklamaları takip edildi. New York Fed Başkanı Dudley, ekonominin tam istihdama
oldukça yakın olduğunu, enflasyonun hedefin altında olmasından endişeli olmadığını belirtti. Kashkari ve
Kaplan da benzer açıklamalar yaparak Fed’in enflasyona çok takılmadan faiz artırımı yönünde adımlarını
sürdürmesi gerektiğini söyledi. Gün içerisinde ABD tarafında Mal Ticaret Dengesi ve CB Tüketici güveni verileri
takip edilecek. Ayrıca FOMC üyelerinin konuşmaları dolar tarafında hareketliliğe sebep olabilir. 1.1958
seviyelerine kadar yükselen EUR/USD paritesi açıklamaların da etkisiyle bir nebze geri çekilerek 1.1910
seviyelerinde fiyatlanıyor. Paritede yaşanabilecek olası yukarı yönlü ataklarda takip edeceğimiz direnç
seviyeleri 1.1940, 1.1960 ve 1.1985 olarak söylenebilir. Geri çekilmelerde ise 1.1890, 1.1850, 1.1785 destek
seviyeleri takip edilebilir.
Perşembe günü sonuçlanacak olan OPEC toplantısında, Mart ayında sona erecek olan üretim kısıtlaması 2018
yılının sonuna kadar uzatılması bekleniyor. Yaklaşık 59 USD civarlarından düşüşe geçen vadeli ham petrol,
Rusya’nın üretim kısıtlamasını desteklemeyeceği düşünceleri ile düşüşe geçti. 57.75 seviyelerinde fiyatlanan
ham petrolde toplantı sonuna kadar geri çekilme sürerse 57.25 desteğini test ettiğini görebiliriz. Bu desteğin
de altına sarkması halinde 56.70 ve 55.35 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönlü ataklarında ise 58.65, 59.45
ve 60.80 direnç seviyeleri takip edilebilir.
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