Bültenler

Dolar Endeksinde Kar Satışları
Yaşanabilir

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. Türkiye’nin Suriye’de rejim güçleri ve Rusya ile
yaşadığı çatışma sonrası jeopolitik riskler ön plana çıkmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan
konuya ilişkin değerlendirmesinde İblid’de yaşanan saldırının intikamının mutlaka alınacağını ifade
etti. Suriye’de yaşanan gerginliğin bir süre daha Türk Lirası üzerinde negatif etkileri görülebilir.
BİST100 endeksi dün küresel borsalara paralel yükseliş gösterirken kurlarda da yükseliş devam
etti.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin olacak.
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ABD: Dün Fed Başkanı Powel, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Kongresi’nde yarı yıl para
politikasına ilişkin yaptığı sunumda Çin’de yaşanan koronovirüs salgınının küresel ekonomi
üzerinde etki yaratmasını beklediklerini ve bunun sonuçlarını izleyeceklerini kaydetti. Powell,
Fed’in geçen yıl küresel büyümede yaşanan dengelenme nedeniyle faiz indirimini durdurduklarını
ve enﬂasyonun birkaç ay içinde % 2’nin üzerine çıkmasını beklediklerini söyledi. Düşük faiz
ortamının Merkez Bankalarına daha fazla faiz indirimi imkanı vermediğini ABD ekonomisinin geçen
yaz yoğunlaşan küresel risklere karşı artık daha sağlam olduğunu belirtti. Powell geçen yıl istihdam
piyasasının daha fazla güçlendiğini vurgularken işletme yatırımları ve ihracatın ise zayıf kaldığını
dile getirdi. Powell’ın açıklamalarının ardından dolar endeksi haﬁf satıcılı seyrederken ABD 10 yıllık
tahvil faizleri ise bu sabah itibariyle % 1.61 seviyesine ulaşmış durumda.
Bugün ABD’de Fed Başkanı Powell yarıyıl para politikası sunumunu Senato Bankacılık Komitesi
önünde yapacak. Sunum dünkü sunumun aynısı olacağından daha çok soru cevap kısmında
verilecek cevaplar piyasalarda hareketlilik yaratabilir.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Legarde’nin
Strasbourg’da Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada piyasada bilinenlerin dışında herhangi
bir noktaya değinmemesi ﬁyatlamaların sakin kalmasını sağladı. Dün paritede yatay eğilim
görüldü.
Bugüne baktığımızda Euro Bölgesi’nde aylık bazda sanayi üretiminin % 1.8 daralması bekleniyor.
Verinin piyasa ﬁyatlamaları üzerinde herhangi bir etki yaratmasını beklemiyoruz.
İNGİLTERE: Dün İngiltere’de açıklanan 2019 yılının 4. çeyreğine ilişkin büyüme verisi beklentiler
dahilinde % 0.0 olarak açıklanırken aylık bazda büyüme verisi beklentilerin üzerinde % 0.3 artış
kaydetti. İmalat üretimi % 0.3, sanayi üretimi ise % 0.1 ile beklentilerin altında kaldı. Verilerin
ardından sterlinde kısmi değer kazanımları izlendi.
Bugün İngiltere’de veri akışı sakin olacak.
PETROL: Dün akşam ABD’de Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından özel sektöre ait açıklanan
haftalık ham petrol stokları 6.00 milyon varil artış gösterdi. Verinin hemen ardından petrol
ﬁyatlarında geri çekilme görülsede verinin etkisi sınırlı kaldı ve petrol ﬁyatları haﬁfte olsa yükseldi.
ABD’de Enerji Bilgi İdaresi (EIA) 2020 yılı ilk çeyrek için global petrol talebi tahminini Ocak ayına
göre 0,9 milyon varil/gün düşürerek 100,3 milyon varil/gün olarak duyurdu. EIA, global petrol
talebinin 2020 yılının tamamında 1,0 milyon varil artmasını beklediğini de açıkladı. Ocak ayındaki
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raporda 2020 için global petrol talebi artışı 1,3 milyon varil olarak ifade edilmişti. Petrol talebinde
beklenen azalış petrol ﬁyatlarında aşağı yönlü baskı yaratmaya devam ederken OPEC tarfından
üretim kesintisinin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. OPEC tarafından üretim kesintisi olursa
şayet petrol ﬁyatlarında dengelenme süreci başlayacaktır.
Bugün ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanacak haftalık ham petrol stoklarının 3.1 artış
göstermesi bekleniyor. Veri sonrası petrol ﬁyatlarında volatilite artabilir.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.0300 seviyesinin kırılması halinde önce 6.0500 ve
arkasından 6.0920 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.0040 seviyesinin kırılması
halinde önce 5.9885 ve arkasından 5.9750 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.0903’ün kırılması halinde önce 1.0890 ve arkasından 1.0838
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.0924 seviyesinin kırılması halinde önce 1.0940
ve arkasından 1.0957 direnci test edilebilir.
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ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1569 seviyesinin kırılması halinde önce 1575 ve arkasından
1579 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1562 desteğinin altında önce 1558 ve
arkasından 1554 seviyesine doğru satış yaşanabilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2920 desteğinin altında önce 1.2893 ve arkasından 1.2871
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2968 seviyesinin üzerinde 1.2988 ve
muratakel.com © Tüm Hakları Saklıdır.

Bültenler

arkasından 1.3013 direnci test edilebilir.

DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 13.638 seviyesinin kırılması halinde önce 13.597 ve arkasından
13.553 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 13.700 direncinin üzerinde önce 13.739 ve
arkasından 13.856 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.

USOİL
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 50.93 seviyesinin üzerinde önce 51.44 ve arkasından 52.43
direnci test edilebilir. Aşağıda ise 50.34 seviyesinin altında önce 49.90 ve arkasından 49.58
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desteğine doğru düşüş yaşanabilir.
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