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GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurt içine dair önemli bir veri akışımız yoktu. BİST100 endeksinde küresel borsalara
paralel yükseliş eğilimi devam ederken kurlarda görülen yatay tablo devam etti.
Bugün Türkiye’de önemli bir veri akışı. Kurlardaki teknik seviyeleri takip etmeye devam edeceğiz.
Dolar TL’de 5.9880 bölgesi halen kritik direnç konumunu sürdürmekte.
ABD: Dün ABD’de Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin öncü verisi olan özel
sektöre ait ADP tarımdışı istihdam verisi beklentilerin oldukça üzerinde 291K gelirken veri aynı
zamanda Mart 2017’den beri gelen en yüksek değer olarak kaydedildi. ABD’de açıklanan ISM
imalat dışı PMI verisi beklentilerin üzerinde 55.5 olarak açıklanırken son 5 ayın en yüksek değeri
olarak kaydedildi. Hizmetler PMI veri ise beklentilerin haﬁf üzerinde 53.4 olarak açıklandı. Gelen
verilerin ardından dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde sert yükseliş eğilimi görüldü.
ABD Başkanı Donald Trump, Senato’da yapılan oylamada kendisine yönelik iki azil maddesinden de
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aklandı. “Görevini kötüye kullanmak” suçlaması için yapılan ilk oylamada 48 senatör Trump’ın
“suçlu olduğu”, 52 senatör ise “suçlu olmadığı” yönünde oy verdi. “Kongre’nin işleyişini
engellemek” başlıklı azil maddesi için yapılan ikinci oylamada ise 47 senatör Trump’ın “suçlu
olduğu”, 53 senatör ise “suçlu olmadığı” yönünde oy kullandı. Çin Maliye Bakanlığı tarafından
yapılan açıklamaya göre, Çin ABD’den ithal edilen 75 milyar dolar değerindeki ürün için uygulanan
tarifeler 14 Şubat’tan itibaren geçerli olmak kaydıyla bazı mallar için daha önce %10 olarak
uygulanan gümrük tarifesi % 5’e, % 5 olarak uygulanan tarife de % 2,5’e indirileceği belirtildi.
Bugün ABD’de işsizlik başvuruları ve Fed üyesi Kaplan’ın konuşması bekleniyor.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde açıklanan büyümenin öncü göstergelerinden hizmetler
PMI verisi beklentilerin haﬁf üzerinde 52.5 imalat ve hizmet sektörlerinde toparlanmanın yaşandığı
görüldü. Ancak doların küresel bazda sert değer kazanması sonrası parite kritik destek noktası olan
1.0992 seviyesine yaklaştı.
Bugün Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Legarde’nin brüksel’de Avrupa
Parlamentosu Ekonomik ve Para Kurulu komitesi’nde bir sunum yapması beklenirken burada
ekonomiye dair özellikle büyüme ve enﬂasyon üzerinden vereceği mesajlar yakından takip
edilecektir. Bunun yanında Avrupa Birliği ekonomik beklenti anketi ve Avrupa Merkez Bankası
ekonomik bülteni yayınlanacak.
İNGİLTERE: Dün İngiltere ekonomisinin lokomotiﬁ konumunda bulunan hizmetler sektörüne ait
PMI verisi beklentilerin üzerinde 53.9 gelirken 15 aydır yani Ekim 2018’den beri gelen en yüksek
veri olarak kaydedildi. Ancak verinin etkisi sınırlı kalırken sterlin çaprazlarında doların küresel
bazdaki güçlenmesinin de verdiği destekle ciddi düşüşler yaşandı.
Bugün İngiltere’de veri akışı sakin olacak.
PETROL: Dün ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 2.9
milyon varillik artış beklentisine karşılık beklentilerin üzerinde 3.4 milyon varil artış kaydetti. Veri
sonrası karışık seyreden petrol ﬁyatlarında yukarı yönlü trendin kırılmasıyla alımların bir adım öne
çıktığını izliyoruz. Petrolde yükseliş eğiliminin devam etmesimni bekliyoruz.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 5.9880 seviyesinin kırılması halinde önce 6.0190 ve
arkasından 6.0650 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 5.9620 seviyesinin kırılması
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halinde önce 5.9425 ve arkasından 5.9200 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.0992’nin kırılması halinde önce 1.0979 ve arkasından 1.0960
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1006 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1033
ve arkasından 1.1070 direnci test edilebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1560 seviyesinin kırılması halinde önce 1566 ve arkasından
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1571 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1553 desteğinin altında önce 1549 ve
arkasından 1541 seviyesine doğru satış yaşanabilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2962 desteğinin altında önce 1.2940 ve arkasından 1.2909
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.3010 seviyesinin üzerinde 1.3027 ve
arkasından 1.3070 direnci test edilebilir.

DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 13.515 seviyesinin kırılması halinde önce 13.443 ve arkasından
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13.380 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 13.593 direncinin üzerinde önce 13.638 ve
arkasından 13.700 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.

USOİL
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 52.27 seviyesinin üzerinde önce 53.38 ve arkasından 54.35
direnci test edilebilir. Aşağıda ise 51.40 seviyesinin altında önce 50.56 ve arkasından 49.42
desteğine doğru düşüş yaşanabilir.
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