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Bugün Piyasada ABD Verileri Ön Planda
Olacak

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İblid ve Soçi konusunda ABD
ve Rusya’nın gerekli yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve gerekli olan şeylerin bundan sonra
Türk ordusu tarafından yapılacağını ifade ederken jeopolitik risklerin hala masada olması
Türkiye’nin CDS primini yükseltirken Türk Lirası’nı zayıﬂatmaya devam ediyor. Moody’s dün
yayınladığı raporda Türkiye’nin negatif reel faiz oranının büyük olasılıkla yatırımcı güvenini
zayıﬂatacağını söyledi.
Bugün yurtiçinde Şubat ayına ait Türkiye ekonomik güven endeksi verisini takip ediyor olacağız.
Sonn dönemlerde güven endekslerinde sınırlı da olsa toparlanma izliyoruz. Bunun devam edip
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etmeyeceğini takip edeceğiz. Usd/Try açısından 6.16 çok kritik bir seviye. Bu seviyenin üzerinde
6.24 direncine doğru bir eğilim yaşanacakken 6.16 seviyesinin altında yönelim 5.9880’lere doğru
olacaktır.
ABD: Dün akşam konuşan ABD Başkanı Trump koronavirüs tehdidi konusunda ABD’nin her türlü
senaryoya karşı son derece hazır olduğunu söyledi. Trump, aşı geliştirilmesi konusundaki
çalışmaların da hızla ilerlediğini söylerken ABD içinde geniş boyutta salgına dönüşebileceği
yönündeki korkuları gidermeye çalıştı. Ancak ABD borsalarındaki çöküş durmazken ABD 10 yıllık
tahvil faizleri de tekrar % 1.30 seviyesine geriledi.
Bugün ABD’de harcamalar kanalıyla enﬂasyon ve büyüme tarafını etkileyecek çekirdek dayanıklı
mal siparişlerinin % 0.2 artması beklenirken dayanıklı mal siparişlerinin ise % 1.5 azalması
öngörülmekte. Ayrıca ABD’de 2019 yılının 4. Çeyreğine ilişkin gelecek büyüme verisinin % 2.1
açıklanması bekleniyor. Gelecek verilerin ardından piyasadaki volatilite artacaktır. Bunun yanında
ABD’de beklemedeki konut satışları ve işsizlik başvuruları açıklanacak.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. Euro’nun küresel piyasalarda değer
kazanması Eur/Usd paritesinde yükseliş eğilimini devam ettirdi. Koronavirüs salgınının Avrupa’ya
sıçramasının ve ölümcül düzeyini artırmasının ardından Dax’ta sert satış eğilimi devam etsede
borsaların kısa sürede toparlamasını bekliyoruz.
İNGİLTERE: Dün İngiltere’de veri akışı sakindi. Sterlin değer kaybına devam ederken 1.2848
seviyenin üzerinde kaldığı sürece alış baskısı devam edecektir. Bugün İngiltere’de BOE üyelerinden
Cunliﬀe’in konuşmasını takip ediyor olacağız. İngiltere’nin AB ile olan müzakerelerinde çıkacak her
sonuç her konuşma her bilgi piyasada volatiliteyi artırabilir.
PETROL: Dün ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 2.3
milyonluk artış beklentisine karşılık 0.45 milyon artış göstererek beklentilerin altında kaldı. Stoklar
sonrası oluşturduğu kanalın üst bandını deneyen petrol ﬁyatları burayı kıramayınca sert bir şekilde
değer kaybetti. Küresel borsalarda yaşanan düşüş eğilimi ve büyüme endişeleri petrol ﬁyatlarını
aşağı yönlü baskılamakta. Borsalarda yükseliş yaşanması halinde petrol ﬁyatlarında da alımların
hız kazandığını görebiliriz.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.1780 seviyesinin kırılması halinde önce 6.2015 ve
arkasından 6.2400 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.1530 seviyesinin kırılması
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halinde önce 6.1400 ve arkasından 6.1220 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.0896’nın kırılması halinde önce 1.0875 ve arkasından 1.0854
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.0923 seviyesinin kırılması halinde önce 1.0942
ve arkasından 1.0973 direnci test edilebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1652 seviyesinin kırılması halinde önce 1657 ve arkasından
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1673 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1643 desteğinin altında önce 1636 ve
arkasından 1624 seviyesine doğru satış yaşanabilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2893 desteğinin altında önce 1.2848 ve arkasından 1.2789
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.3050 seviyesinin üzerinde 1.3017 ve
arkasından 1.3069 direnci test edilebilir.

DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 12.427 seviyesinin kırılması halinde önce 12.363 ve arkasından
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12.231 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 12.640 direncinin üzerinde önce 12.849 ve
arkasından 12.948 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.

USOİL
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 48.34 seviyesinin üzerinde önce 48.86 ve arkasından 49.51
direnci test edilebilir. Aşağıda ise 47.90 seviyesinin altında önce 47.00 ve arkasından 46.26
desteğine doğru düşüş yaşanabilir.
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