Bültenler

ABD’den Enﬂasyon Verileri Bekleniyor

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. BİST100 endeksi sabah yaptığı yükselişi koruyamadı
ve öğleden sonra düşerek hemen hemen yatay kapattı. Kurlar ise haﬁfte olsa yükseliş eğilimini
sürdürdü. Türkiye ile Suriye rejimi arasındaki gerginlik sürerken Recep Tayyip Erdoğan, askerimize
ve gözlem noktalarımıza zarar gelmesi halinde rejim güçlerinin vurulacağını söyledi. Jeopolitik
risklerin artması kurlarda yükselişi desteklemekte. Ayrıca tekrardan İş Bankası’nın yetkilerinin
hazineye devrinin gündeme gelmesi borsa üzerinde de olumsuzluk yaratabilir.
Bugün yurtiçinde Aralık ayına ait sanayi üretiminin % 7.0 gelmesi bekleniyor. Son 3 aydır artan
sanayi üretiminin bu ayda artmasını beklerken beklentileri karşılayamaması muhtemel. Şayet
beklenti karşılanmaz ise kurlardaki yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Yine bireylerin
tüketim yoluyla harcamalara katkısını gösteren perakende satış verileri piyasa ﬁyatlamalarını
muratakel.com © Tüm Hakları Saklıdır.

Bültenler

etkileyebilir.
ABD: Dün ABD’de Fed Başkanı Powell yarıyıl para politikası sunumunu Senato Bankacılık Komitesi
önünde yaptı. Bir önceki gün gerçekleştirdiği sunumun aynısı olması dolayısıyla piyasada çok fazla
hareketlilik yaşanmazken dolar endeksinde ki yükselişn sürdüğünü izledik. ABD 10 yıllıkları ise %
1160 seviyesinde yatay seyretti.
Bugün ABD’de Fed’in faizler noktasında baktığı en önemli verilerden enﬂasyon oranları
açıklanacak. TÜFE’nin aylık bazda % 0.2 artması beklenirken yıllık bazda TÜFE’nin ise % 2.4
artması bekleniyor. Aylık bazda çekirdek TÜFE % 0.2 öngörülürken çekirdek TÜFE ise yıllık bazda %
2.2 beklenmekte. Powell’ın % 2 enﬂasyon tavan değil demesinin ardından doların küresel bazda
yükselişini izlemiştik. İyi giden ABD ekonomisinde nﬂasyon kanadında görülecek yükselişler doların
daha fazla değer kazanmasını sağlayabilir. Ayrıca artan enﬂasyon unsurundan kaçınmak isteyen
yatırımcılar şu an için altın talebini artırmakta ve altın ﬁyatlarının yükselmesine neden olmakta.
Gelecek veriler sonrası da hem dolar endeksinde hem ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde volatilite
artabilir.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde aylık bazda sanayi üretimi beklentilerin üzerinde % 2.1
daralırken Euro Bölgesi’nde düzelen güven endekslerine ragmen büyüme kanadının hala sıkıntılı
olduğunu göstermekte. Bu durum güçlenen dolarla birleştiğinde Eur/Usd paritesinde satış
baskısının kuvvetlenmesine neden olmakta.
Bugün Euro Bölgesin’de Avrupa Birliği ekonomik beklenti yayınlanacakken diğer taraftan
Almanya’da TÜFE verisinin de % 0.6 azalması bekleniyor. ABD’den gelecek veriler parite için ön
planda olacaktır.
İNGİLTERE: Dün İngiltere’de veri akışı sakindi. Sabah saatlerinde yükselen sterlin öğleden sonra
güçlenen dolar karşısında değer kaybetti. İngiltere’de İskoçya’nin Birleşik Krallık’tan ayrılıp Avrupa
Birliği’ne dahil olma isteği ve bu konuda attığı adımlar şu an sterlin çaprazları için ekstra baskı
unsuru oluşturmakta.
Bugün İngiltere’de veri akışı sakin. ABD’den gelecek enﬂasyon verileri Gbp/Usd üzerinde etkili
olacaktır.
PETROL: Dün ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 3.4
milyon varillik artış beklentisine karşın 7.5 milyon varil artış gösterdi. Beklentilerin üzerinde
gerçekleşen stoklar sonrası petrol ﬁyatında kısmi bir geri çekilme yaşandı. OPEC’in üretim kesintisi
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kararı beklenirken piyasalarda petrolde ki yükselişin süreceğini düşünüyoruz.

USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.0650 seviyesinin kırılması halinde önce 6.1000 ve
arkasından 6.1665 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.0490 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.0040 ve arkasından 5.9750 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.0880’nin kırılması halinde önce 1.0902 ve arkasından 1.0925
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.0865 seviyesinin kırılması halinde önce 1.0849
ve arkasından 1.0828 direnci test edilebilir.
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ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1576 seviyesinin kırılması halinde önce 1580 ve arkasından
1586 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1571 desteğinin altında önce 1567 ve
arkasından 1562 seviyesine doğru satış yaşanabilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2946 desteğinin altında önce 1.2920 ve arkasından 1.2893
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2966 seviyesinin üzerinde 1.2990 ve
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arkasından 1.3063 direnci test edilebilir.

DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 13.700 seviyesinin kırılması halinde önce 13.651 ve arkasından
13.596 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 13.783 direncinin üzerinde önce 13.819 ve
arkasından 13.865 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.

USOİL
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 51.60 seviyesinin üzerinde önce 52.12 ve arkasından 52.90
direnci test edilebilir. Aşağıda ise 51.18 seviyesinin altında önce 50.80 ve arkasından 50.28
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desteğine doğru düşüş yaşanabilir.
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