Bültenler

TCMB Faiz Kararı Sonrası Kurlarda Yükseliş
Devam Ediyor

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün TCMB yaptığı faiz toplantısında faizleri 50 baz puan indirerek % 10.75’e düşürdü.
Gecelik borç alma faizini % 9.75’ten % 9.25’e indirirken, gecelik borç verme faizini %12.75’ten %
12.25’e çekti. Geç likidite faizini de banka 50 baz puanlık indirimle %14.25’ten % 13.75’e düşürdü.
TCMB yayınladığı raporda küresel büyüme görünümündeki zayıﬂamanın dış talebi kısmen
yavaşlattığını, ihracatın büyümeye katkısının gerilediğini ancak buna karşın ﬁnansal koşullardaki
iyileşmenin ekonomideki toparlanmayı devam ettireceğini öngörmekte. CMB, enﬂasyon
görünümünde iyilşemenin devam etmesini beklerken ülke risk primindeki düşüşün desteklendiği
ve bunun uzun vadel, faizlerin aşağı gelmesi noktasında ekonomik toparlanmanın güç kazanması
açısından önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca iç talep koşulları ve üretici ﬁyatlarındaki gelişmelere
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bağlı olarak çekirdek enﬂasyonun ılımlı seyretiğini söylemekte. TCMB, enﬂasyondaki seyrin yıl sonu
tahminiyle büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmekte ve öngörülen dezenﬂasyon patikasına
dair risklerin dengeli olduğuna işaret ettiğinden dolayı ölçülü bir şekilde 50 baz puanlık bir indirim
gerçekleştirdiğinin altını çizmekte.
Bugün yurtiçinde Şubat ayına ait tüketici güven endeksi verisi açıklanacak. Son dönemde
ekonomide yaşanan toparlanmanın güven endeksleriyle desteklendiğini izliyoruz. Bu eğilimin
devam edip etmeyeceğini izleyeceğiz. Reel faizlerin gerilemesi sonrası Türk Lirası’ndaki değer
kaybı devam ediyor.
ABD: Dün ABD’de açıklanan konut başlangıçları verisi beklentilerin üzerinde 1.57 milyon adet
gelirken yapı ruhsatları da benzer şekilde beklentilerin üzerinde 1.55 milyon adet artış gösterdi.
Konut piyasasından gelen veriler harcamalar ve büyüme tarafına destek oluşturacaktır. ABD’de
açıklanan ÜFE verisi aylık bazda % 0.5, yıllık bazda ise % 2.1 ile beklentilerin oldukça üzerinde
açıklanırken çekirdek ÜFE verisi aylık bazda beklentilerin üzerinde % 0.5 yıllık bazda çekirdek
TÜFE beklentiler dahilinde % 1.8 olarak kaydedildi. ABD’de verilerin beklentilerin üzerinde
açıklanması doların küresel bazdaki değer kazancını desteklemeye devam ediyor. Ayrıca dün
akşam Fed’in daha önce gerçekleştirmiş olduğu faiz toplantısının detaylarının açıklandığı
tutanaklarda İkinci çeyrekte hazine kağıdı alımlarının azaltılmasının beklendiği faizlerin mevcut
seviyesi için % 2’lik enﬂasyonun çoğu üyeye göre enﬂasyon hedeﬂemesinde yanlış algılanabileceği
belirtildi.
Bugün ABD’de Philadelphia Fed imalat endeksinin 10.1 puan gelmesi beklenirken işsizlik
başvuruları da 210K beklenmekte. ABD’de son dönemde büyüme ve enﬂasyon kanadında yaşanan
iyileşmenin hızlıca arttığını izliyoruz.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. Bugün Almanya’dan açıklanacak GFK
tüketici güveninin 9.9 puan, Almanya’da aylık bazda ÜFE’nin ise % 0.1 açıklanması bekleniyor.
Bugün ayrıca Avrupa Merkez Bankası’nın 23 Ocak’ta gerçekleştirdiği faiz toplantısının toplantı
tutanakları yayınlanacak. Son dönem Euro Bölgesi’nden gelen verilerin endişe yaratmasının
ardından tutanakların satır aralarında enﬂasyon,büyüme ve parasal genişlemeye dair verilecek
mesajlar euro çaprazlarında volatiliteyi artıracaktır. Hem euronun baskı altında olması hemde
doların güçlü olması paritedeki satışları derinleştirmekte.
İNGİLTERE: Dün İngiltere’de açıklanan enﬂasyon verilerinde TÜFE yıllık bazda beklentilerin
üzerinde % 1.8, çekirdek Tüfe’de % 1.6’ya yükseliş gösterdi. ÜFE girdi aylık bazda beklentilerin
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üzerinde % 0.9’a yükselirken ÜFE çıktı da benzer şekilde % 0.3 artış gösterdi. Konut ﬁyat endeksi
ve perakende ﬁyat endeksinlerinde de iyimser veriler mevcuttu. Ancak son dönemde İngiltere
verilerinin iyi gelmesine rağmen verilerin ters ﬁyatlandığına şahit oluyoruz. Bu yüzden özellikle
sterlin çaprazlarında verilerin ardından teknik seviyelerin kırılıp kırılmadığına dikkat edeceğiz.
Bugün İngiltere’de CBI endüstriyel sipariş beklentisi – 19 puan açıklanması beklenirken perakende
satış verilerinin ise % 0.7’e artması bekleniyor. Gelecek veriler sonrası sterlinde volatilite artabilir.
PETROL: Dün ABD’de Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından açıklanan özel sektöre ait haftalık
ham petrol stokları 4.2 milyon varil artış gösterdi. Petrol ﬁyatlarındaki yukarı yönlü eğilim devam
etti.
Bugün ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından haftalık ham petrol stoklarının 3.3 milyon varil artış
göstermesi bekleniyor. Geçen hafta stoklarda 7.5 milyon varillik artış kaydedilmişti. Stok verileri
sonrası USOİL’in 54.35’i UKOİL’inde 59.59 seviyesini geçip geçmeyeceğini takip edeceğiz. Eğer bu
seviyeler geçilir ise yükselişin devamı beklenebilir. Geçilmez ise kar satış satışları ön plana
çıkabilir.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.1020 seviyesinin kırılması halinde önce 6.1150 ve
arkasından 6.1435 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.0815 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.0645 ve arkasından 6.0400 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
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EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.0780’nin kırılması halinde önce 1.0753 ve arkasından 1.0715
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.0811 seviyesinin kırılması halinde önce 1.0828
ve arkasından 1.0860 direnci test edilebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1611 seviyesinin kırılması halinde önce 1621 ve arkasından
1635 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1606 desteğinin altında önce 1599 ve
arkasından 1592 seviyesine doğru satış yaşanabilir.
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GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2875 desteğinin altında önce 1.2835 ve arkasından 1.2789
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2928 seviyesinin üzerinde 1.2985 ve
arkasından 1.3022 direnci test edilebilir.

DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 13.727 seviyesinin kırılması halinde önce 13.658 ve arkasından
13.576 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 13.800 direncinin üzerinde önce 13.835 ve
arkasından 13.911 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.
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USOİL
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 54.35 seviyesinin üzerinde önce 54.81 ve arkasından 55.95
direnci test edilebilir. Aşağıda ise 53.42 seviyesinin altında önce 52.80 ve arkasından 52.16
desteğine doğru düşüş yaşanabilir.
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