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Altın’da Sert Hareketlilik Devam Ediyor

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde Şubat ayına ait imalat güveni 106.9 puana yükselirken Mayıs 2018’den
beri en yüksek değerine ulaşmış oldu. Kapasite kullanım oranı ise % 76 olarak açıklandı. BİST100
endeksi küresel borsalara paralel değer kaybederken dolar endeksinde yaşanan düşüş ve gelen
kar satışlarıyla akşama doğru kurların geri çekildiğini gördük.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Suriye’de yaşanan jeopolitik risklerle birlikte koronavirüse dair
yapılan açıklamaların küresel piyasalarda yaşatacağı etkiler takip edilecektir.
ABD: Dün ABD’de veri akışı sakindi. Ancak dünya genelinde koronavirüs salgınının ön plana
çıkması ve bazı ülkelerde ölümcül etkisini artırması ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin dün % 1.37
seviyesine kadar geri çekilmesine neden oldu. Trump ise bu konuda, koronavirüsün kontrol altında
olduğunu ve Koronavirüsün hızla yayılmakta olduğu endişeleri ile dün sert düşüş yaşayan hisse
senedi piyasaları için hisse senetleri bana çok iyi görünmeye başladı diye konuştu.
Bugün ABD’de konut ﬁyat endeksinin % 0.4 gelmesi beklenirken CB tüketici güveni de 132.6
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beklenmekte. Ayrıca Richmond imalat endeksi verisini takip edeceğimiz piyasada Fed üyelerinden
Clarida ve Kaplan’ın konuşması takip edilecek. Dolar endeksinde dün başlayan satışın bugünde
devam etmesini bekliyoruz.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde Almanya’dan IFO iş güven endeksi beklentilerin üzerinde
96.1 olarak açıklanırken son aylardaki toparlanmanın devam ettiği görüldü.
Bugün Almanya’da 2019 yılının 4. çeyreğine ilişkin açıklanacak büyüme verisinin % 0.0 gelmesi
bekleniyor. Açıklanacak verinin Dax ve Euro üzerindeki etkisini takip edeceğiz. Bugün Eur/Usd’de
kki yükselişin devamını bekliyoruz.
İNGİLTERE: Dün İngiltere’de veri akışı sakindi. Sterlin sakin yapısını sürdürürken dolar
endeksinde beklediğimiz satış neticesinde Gbp/Usd’de yükseliş eğiliminin devamı gelebilir.
Bugün İngiltere’de CBI gerçekleşmiş satışların 4 puan açıklanması bekleniyor.
PETROL: Haftaya sert satıcılı başlayan petrol ﬁyatları dünya genelinde koronavirüs salgınının ön
plana çıkması ve bazı ülkelerde ölümcül etkisini artırmasının hisse senetleri piyasasında sert satış
getirmesi petrol talebinin düşeceğine ilişkin algı yaratırken petrol ﬁyatlarında satışların
hızlanmasını sağladı. Daha sonrası ise aşının bulunduğuna dair gelen haberler ve hisse
senetlerindeki düşüşün durmasıyla petrol ﬁyatlarının sınırlı toparlandığını izledik.
Bu akşam TSİ ile akşam 00:30’da Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından özel sektöre ait
açıklanacak haftalık ham petrol stoklarını takip edeceğiz. Geçen hafta açıklanan stoklar 4.2 milyon
varil olarak açıklanmıştı. Petrol stokları sonrası petrol ﬁyatlarında volatilite artabilir.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.1080 seviyesinin kırılması halinde önce 6.1250 ve
arkasından 6.1595 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.0840 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.0525 ve arkasından 6.0385 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
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EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.0820’nin kırılması halinde önce 1.0782 ve arkasından 1.0753
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.0872 seviyesinin kırılması halinde önce 1.0920
ve arkasından 1.0980 direnci test edilebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1653 seviyesinin kırılması halinde önce 1660 ve arkasından
1674 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1632 desteğinin altında önce 1626 ve
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arkasından 1611 seviyesine doğru satış yaşanabilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2912 desteğinin altında önce 1.2886 ve arkasından 1.2847
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2975 seviyesinin üzerinde 1.3010 ve
arkasından 1.3047 direnci test edilebilir.

DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 13.060 seviyesinin kırılması halinde önce 12.948 ve arkasından
12.885 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 13.151 direncinin üzerinde önce 13.327 ve
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arkasından 13.447 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.

USOİL
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 52.29 seviyesinin üzerinde önce 52.64 ve arkasından 53.57
direnci test edilebilir. Aşağıda ise 51.55 seviyesinin altında önce 51.26 ve arkasından 50.93
desteğine doğru düşüş yaşanabilir.
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