Bültenler

Altın’da Yükseliş Eğilimi Devam Ediyor

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde Ocak ayına ait bütçe dengesi 21.5 milyar TL fazla verdi. Ocak ayında faiz
dışı fazla ise 34.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Türkiye’nin Suriye konusunda hassasiyeti devam
ederken ABD-Türkiye, Türkiye-Rusya arasındaki ikili görüşmeler devam ediyor. Taraﬂarın İblid’deki
sorunun çözümüne yönelik yapacağı açıklamalar atacağı adımlar takip edilecektir. BİST100
endeksi küresel borsalara paralel dün yükselişini sürdürürken kurlarda yatay eğilim devam etti.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakinken yarın TCMB’nin yapacağı faiz açıklaması ﬁyatlamalarda
belirleyici olacaktır. Biz faizlerin 50-75 puan düşürülmesini bekliyoruz. Ancak bu karar reel faiz
getirilerini daha da aşağı çekeceğinden yükselişi tetikleyebilir.
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ABD: Dün ABD piyasaları Başkanlar Günü kutlamaları nedeniyle kapalıydı. Piyasada düşük işlem
hacmi görülürken paritelerde sert hareketler yaşanmadı. Çin’de görülen koronovirüs salgını
nedeniyle ABD’den ithal edilecek 696 ürün için yeni tarife muaﬁyetleri taleplerini 2 Mart’tan
itibaren kabul edecek. Muaﬁyet talepleri kabul edilecek ürünler arasında sağlık ürünleri, domuz
eti, dana eti, soya fasulyesi, LNG ve ham petrol var. Bu kararın özellikle borsalar ve emtialar
üzerindeki etkisini izleyeceğiz. Dün dolar endeksi yükselişini sürdürürken ABD 10 yıllık tahvil
faizleri % 1.55 seviyesine geriledi.
Bugün ABD’de New York imalat endeksi ve Fed üyelerinden Kashkari’nin konuşması takip edilecek.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. Eur/Usd paritesi işlem hacminin düşük
olduğu günde yatay seyretti.
Bugün Euro Bölgesi’nde açıklanacak Zew ekonomik güven endeksi 21.3 olarak beklenirken
Almanya’dan gelecek Zew ekonomik güven endeksininde 20.0 açıklanması bekleniyor. 2 aydır
devam eden güven endekslerindeki toparlanmanın devam edeceğini düşünüyoruz. Avrupa
ekonomisi her ne kadar tam toparlanma sürecine giremiyor olsa da ekonomik güven
endekslerindeki toparlanma euroya kısa vadeli değer kazandırabilir.
İNGİLTERE: Dün İngiltere’de veri akışı sakindi. İngiltere sözcüsü Johnson ticaret görüşmeleri
kapsamında AB’den özel istekleri olmadığını, dostane işbirliği çerçevesinde görüşmeye hazır
olduklarını ve AB ile daha önce yaptıkları anlaşmalar ile benzer şeyler istediklerini ifade etti.
Bugün İngiltere’de açıklanacak işsizlik oranı % 3.8 beklenirken ortalama saatlik kazançların ise
çeyreklik bazda % 3.1’e gerilemesi bekleniyor. Veriler sonrası sterlinde volatilite artabilir.
PETROL: Dün yatay seyreden petrol ﬁyatları Asya borsalarının açılmasının ardından geri çekilse
de sakinliğini koruyor. Şimdilik petroldeki yükseliş beklentimiz devam ediyor. Petrol piyasasında en
çok merak edilen konu OPEC’in Çin’de yaşanan koronovirüs salgını nedeniyle petrol talebinin
azalmasına karşılık üretim kesintisinde değişiklik yapıp yapmayacağı. Bu sorunun netleşmesi
halinde petrolde yön bulmaya çalışacaktır.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.0650 seviyesinin kırılması halinde önce 6.0830 ve
arkasından 6.1140 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.0385 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.0040 ve arkasından 5.9885 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
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EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.0823’ün kırılması halinde önce 1.0793 ve arkasından 1.0758
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.0838 seviyesinin kırılması halinde önce 1.0851
ve arkasından 1.0889 direnci test edilebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1587 seviyesinin kırılması halinde önce 1592 ve arkasından
1599 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1580 desteğinin altında önce 1576 ve
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arkasından 1572 seviyesine doğru satış yaşanabilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2982 desteğinin altında önce 1.2945 ve arkasından 1.2908
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.3010 seviyesinin üzerinde 1.3070 ve
arkasından 1.3150 direnci test edilebilir.

DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 13.681 seviyesinin kırılması halinde önce 13.638 ve arkasından
13.576 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 13.725 direncinin üzerinde önce 13.800 ve
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arkasından 13.860 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.

USOİL
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 52.21 seviyesinin üzerinde önce 52.49 ve arkasından 53.30
direnci test edilebilir. Aşağıda ise 51.84 seviyesinin altında önce 51.61 ve arkasından 51.30
desteğine doğru düşüş yaşanabilir.
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