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Altın Kanal Tepesi Olan 1634’ü Test Ediyor

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde Şubat ayına ait tüketici güven endeksi verisi 57.3 seviyesine geriledi.
Güven endekslerinde toparlanmanın sınırlı kaldığını görüyoruz. Suriye’de rejim güçleri ve Rusya ile
yaşanan gerginlik giderek artarken Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya ile karşı karşıya gelmek gibi
niyetlerinin olmadığını ancak bölgenin güvenliğini sağlamak zorunda olduklarını söylerken
Türkiye’nin, ABD’den Patriot sistemlerine ilişkin bir talepte bulunduğuna dair bir soruya ise
doğrudur cevabı verdi. Hem ekonomik tarafta faiz indirimlerinin reel faiz getirilerini aşağı çekmesi
hemde jeopolitik risklerin giderek artması Türk Lirası’nda değer kaybının devamını sağlamakta.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Ancak Fitch, bu akşam kredi notu değerlendirmesinde bulunacak.
TSİ ile gece 00:00’dan sonra açıklanması beklenen kararda Fitch’in kredi notunu ‘BB-‘,
görünümünü ise ‘Durağan’ olarak koruması bekleniyor. Kurlarda yükseliş baskısı sürüyor.
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ABD: Dün ABD’de Philadelphia Fed imalat endeksi beklentilerin üzerinde 17.0 puamn açıklanırken
işsizlik başvuruları da beklentilerin altında 213K olarak pozitif açıklandı. ABD verilerinin son
dönemde pozitif olması küresel bazda dolara değer kazandırırken dolar endeksinde ki yükselişin
devam ettiği görüldü.
Bugün ABD’de büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI 51.5 beklenirken hizmetler PMI verisi
de 53.3 beklenmekte. ABD’de imalat sektöründe bir miktar yavaşlama beklenirken hizmet
sektöründeki artışın devamı öngörülmekte.
EURO BÖLGESİ: Dün Almanya’dan açıklanan GFK tüketici güveni beklentilerin haﬁf altında 9.8
olarak açıklanırken Almanya ÜFE ise aylık bazda % 0.8 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.
Avrupa Birliği üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları dün Brüksel’de yaptıkları toplantıda,
Britanya’nın ayrılması sonrası 75 milyar euro büyüklüğündeki 2021-2027 dönemi AB bütçesinde
oluşan açığın nasıl kapatılacağı üzerinde henüz herhangi bir ﬁkir birliğine varamaması euro
üzerindeki satış baskısını artıran unsur oldu.
Bugün Euro Bölgesi’nde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi 47.4 beklenirken
hizmetler PMI verisi ise 52.4 beklenmekte. 12 aydır daralan imalat sektöründe son zamanda
yaşanan küçük iyimserliğin devam edip etmeyeceğini izleyeceğiz. Avrupa Merkez Bankası’nın
faizler noktasında baktığı kritik veri olan enﬂasyon verilerinde TÜFE’nin % 1.4 gelmesi beklenirken
çekirdek TÜFE’nin ise % 1.1’de kalması öngörülmekte. Gelecek veriler sonrası euro çaprazlarında
volatilite yükselebilir.
İNGİLTERE: Dün İngiltere’de CBI endüstriyel sipariş beklentisi – 18 puan ile beklentiler dahilinde
gerçekleşirken aylık bazda perakende satış verileri ise beklentilerin üzerinde % 0.9 artış gösterdi.
Son dönemlerde İngiltere’de gelen verilerin hemen hemen hepsinin olumlu olmasına rağmen
sterlinde yaşanan değer kayıpları oldukça dikkat çekici. Bu yüzden veriler sonrası sterlinde
özellikle teknik seviyelerin kırılıp kırılmayacağına dikkat edeceğiz.
Bugün İngiltere’de imalat PMI verisi 49.7 beklenirken ekonominin lokomotiﬁ konumunda bulanan
hizmetler PMI verisi ise 53.4 beklenmekte. Gelecek veriler sonrası sterlinde volatilite artabilir.
PETROL: Dün ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 3.3
milyon varillik beklentiye karşılık 0.4 milyon varil artış gösterdi. Petrol stoklarının azalması ilk
etapta petrol ﬁyatlarında yükseliş eğilimi yaratsada kanal tepesinden döndüğünü izledik. Petrol
ﬁyatlamasında kanal hareketini takip ediyor olacağız.
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Bugün Baker Hughes tarafından haftalık ham petrol kuyu sayıları açıklanacak. Geçen hafta petrol
kuyu sayıları herhangi bir değişiklik göstermeyerek 790 adet olarak gerçekleşmişti.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.1090 seviyesinin kırılması halinde önce 6.1230 ve
arkasından 6.1500 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.0970 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.0800 ve arkasından 6.0520 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

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.
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ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1635 seviyesinin kırılması halinde önce 1650 ve arkasından
1656 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1623 desteğinin altında önce 1619 ve
arkasından 1613 seviyesine doğru satış yaşanabilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2850 desteğinin altında önce 1.2827 ve arkasından 1.2789
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2920 seviyesinin üzerinde 1.2996 ve
arkasından 1.3070 direnci test edilebilir.
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DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 13.600 seviyesinin kırılması halinde önce 13.550 ve arkasından
13.450 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 13.660 direncinin üzerinde önce 13.729 ve
arkasından 13.800 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.

USOİL
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 53.87 seviyesinin üzerinde önce 54.67 ve arkasından 55.95
direnci test edilebilir. Aşağıda ise 53.42 seviyesinin altında önce 52.89 ve arkasından 52.29
desteğine doğru düşüş yaşanabilir.
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