Bültenler

Gözler FED Faiz Kararında

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. BİST100 endeksindeki düşüş dün de devam ederken
TL çaprazlarında hareketler yatayda sınırlı kaldı.
Bugün yurtiçinde Ocak ayına ait Türkiye ekonomik güven endeksi verisi açıklanacak. Son dönemde
ekonomik güven endekslerine dair gelen verilerin pozitif olması bugünde verinin bir miktar iyimser
gelmesini sağlayabilir. Ancak ﬁyatlamalarda çok etkili olacağını düşünmüyoruz. Bu akşam Fed faiz
kararı çerçevesinde gelişmekte olan ülkeler paralelinde Türk Lirası çaprazlarında da sert volatil
hareketler olabilir.
ABD: Dün Başkan Trump merakla beklenen Ortadoğu Barış Planı’nı açıkladı. Açıklanan planda
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İsrail’in başkenti olarak bölünmemiş Kudüs kabul edilirken başkenti Doğu Kudüs olan olan bir
Filistin devletinin varlığı olacağını ve planın 4 yıl boyunca müzakere edilebileceği vurgulandı. Karar
başta Türkiye olmak üzere ölü doğmuş bir anlaşma olarak nitelendirilirken bu anlaşmanın
Ortadoğu’daki gerginlikleri artıracağı ifade edildi. Jeopolitik risklerin bu bağlamda önümüzdeki
günlerde artabilecek olması güvenli liman Kabul edilen altın ve yene olan talebi artırabilir. Dün
ABD’de hem enﬂasyon hem büyüme tarafını ilgilendiren çekirdek dayanıklı mal siparişleri
beklentilerin altında aylık bazda % 0.1 daralırken çekirdek dayanıklı mal siparişleri ise aylık bazda
beklentilerin üzerinde % 2.4 artış gösterdi. Richmond imalat endeksi beklentilerin üstünde 20
puana yükselirken CB tüketici güveni de benzer şekilde beklentilerin üzerinde 131.6 puana
yükseliş gösterdi. Dolar endeksinde yükseliş devam ederken kritik 98.02 bölgesinin kırıldığını
izledik.
Bugün gözler Fed faiz kararında olacak. Fed’in faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri % 1.75’te
bırakmasını bekliyoruz. Faizler noktasında üyelerin görüşelerinin değişip değişmeyeceği
ﬁyatlamalarda belirleyici olacakken yine Başkan Powell’ın enﬂasyon ve büyüme noktasında
piyasaya vereceği mesajlar yakından takip edilecektir. Piyasa tarafından Fed faiz kararının sakin
geçmesi beklenirken ﬁyatlamalara baktığımızda volatilitenin artacağını düşünüyoruz. Özellikle
dolar endeksinin 98.02 seviyenin üstünde kalıp kalmayacağı kısa vadede doların küresel bazda
hareket alanını göstermesi bakımından önemli olacaktır.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. Parite sabah saatlerinde düşüşe devam
ederken çok kritik destek olan 1.0996 seviyesinden yukarı yönlü yükseliş gösterdi.
Bugün Euro Bölgesi’nde Almanya’dan GFK tüketici güven endeksinin 9.6 gelmesi beklenirken
ithalat ﬁyatlarının % 0.2 artması beklenmekte. Euro üzerinde verilerin çok etki yaratacağını
düşünmesekte Dax üzerindeki etkisini yakından takip edeceğiz. Bugün Fed faiz kararı Eur/Usd
paritesinin temel belirleyicisi olacakken paritede yön için 1.0996 seviyesi takip edilecek.
İNGİLTERE: Dün İngiltere’de veri akışı sakindi. Sterlin’de değer kayıpları sürerken paritenin yine
kritik destek çizgisinden döndüğünü izledik. Bugün İngiltere’de veri akışı sakin olacak. Fed faiz
kararının Gbp/Usd üzerindeki etkisi takip edilecek.
PETROL: Dün küresel borsaların bir miktar toparlanması petrol ﬁyatlarında tepki alımlarının
gelmesine yol açarken bu akşam TSİ ile 00:30’da ABD’de Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından özel
sektöre ait haftalık ham petrol stokları açıklanacak. Geçen hafta gelen verilerde 1.6 milyon varil
artış görülmüştü. Gelecek veriler sonrası petrolde volatilite artabilir.
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USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 5.9565 seviyesinin kırılması halinde önce 5.9880 ve
arkasından 6.0300 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 5.9370 seviyesinin kırılması
halinde önce 5.9200 ve arkasından 5.9000 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.1011’in kırılması halinde önce 1.0996 ve arkasından 1.0963
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1025 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1042
ve arkasından 1.1070 direnci test edilebilir.
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ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1570 seviyesinin kırılması halinde önce 1576 ve arkasından
1583 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1563 desteğinin altında önce 1560 ve
arkasından 1554 seviyesine doğru satış yaşanabilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2976 desteğinin altında önce 1.2951 ve arkasından 1.2919
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.3028 seviyesinin üzerinde 1.3064 ve
arkasından 1.3105 direnci test edilebilir.
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DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 13.275 seviyesinin kırılması halinde önce 13.203 ve arkasından
13.135 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 13.337 direncinin üzerinde önce 13.380 ve
arkasından 13.442 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.

USOİL
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 54.40 seviyesinin üzerinde önce 54.89 ve arkasından 55.94
direnci test edilebilir. Aşağıda ise 53.85 seviyesinin altında önce 53.21 ve arkasından 52.15
desteğine doğru düşüş yaşanabilir.
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