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ABD 10 Yıllık Tahvil Faizindeki Yükselişin
Altın Fiyatlarını Aşağıya Çekmesini
Bekliyoruz

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Cuma günü yurtiçinde veri akışı sakindi. Kurlar ve borsa tarafında işlem hacminin düşük
olduğu bir gün geçirdik. Bugünde yurtiçinde veri akışı sakin olacak. Ancak mevcut belirsizliklerin
sürmesi içerde risk algısının yüksek kalmasını sağlamakta.
ABD: ABD’de Cuma günü Michigan tüketici güveni beklentilerin üzerinde 102.4 puan olarak
açıklanırken Michigan enﬂasyon beklentisi ise % 2.8 olarak gerçekleşti. ABD Başkanı Donald
Trump, daha önce gündeme geldiği gibi Avrupa Birliği (AB) ve Japonya otomobil tarifelerini en az 6
ay erteledi. Trump haftasonu ise İran ile Ortadoğu’da çatışma yaşanmasından kaçındıklarını ancak
İran’ın savaşması halinde bunun İran’ın sonu olacağı tehdidinde bulundu. Dolar endeksinde ve ABD
10 yıllık tahvil faizinde yükselişin devam etmesi küresel bazda doların değer kazanmasını
sağlamakta.
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EURO BÖLGESİ: Cuma günü Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı ve ekonomik
politikasını şekillendirmede baktığı en önemli veri olan enﬂasyon verilerinden TÜFE beklentiler
dahilinde % 1.7, çekirdek TÜFE ise beklentilerin üzerinde % 1.3 olarak gerçekleşti. Enﬂasyon
tarafında her ne kadar bir toparlanma var gibi gözükse de hala hedef olan % 2’nin altında olması
euro üzerinde aşağı yönlü baskıyı atırmakta.
Bugüne baktığımızda ise Almanya’da ÜFE ve Bundesbank aylık raporu ile Euro Bölgesi genelinde
cari denge rakamları takip edilecek. Hafta içinde ise gözler 23-26 Mayis tarihleri arasında
gerçekleşecek AB Parlamentosu seçimlerinde olacak.
İNGİLTERE: İngiltere’de Cuma günü veri akışı sakindi. Brexit konusunda İşçi Partisi ile hükümetin
anlaşma ihtimalinin zayıﬂamasına yönelik haberler sterlin çaprazlarının sert satılmasına neden
olmakta. İşçi Partisi’nin Brexit Sözcüsü Keidr Starmer, May hükümetinin parlamentoya sunacağı
Geri Çekilme Anlaşmasının bir halk oylamasını da içermesi gerektiğini söyledi. Başbakan May ise
Brexit konusunda ikinci bir halk oylamasına gidilmesine karşı çıkıyor.
PETROL: Cuma günü ABD’de Baker Hughes tarafından 10-17 Mayıs tarihleri arasında açıklanan
haftalık petrol kuyu sayıları 1 adet azalarak 987 adete geriledi. Haftasonu Ciddi’de yapılan global
arz kısıntısı İzleme Komitesi toplantısında konuşan Suudi Arabstan Enerji Bakanı Khalid al-Falih,
petrol stoklarının düşürülmesi gerektiği konusunda OPEC ve mütteﬁkleri arasırnda bir konsensüs
bulunduğunu söyledi. Üretim kesintisinin muhtemelen Haziran ayında olacağını söyleyen Khalid alFalih, ancak toplantıya kadar şartların değişmesi halinde yeniden değerlendirilebileceğini de
vurguladı. Toplantıdan sızan haberlere göre Suudi Arabistan ve Rusya, hali hazırda 1,2 milyon
varil/gün olan üretim kısıntısının 0,9 milyon varil/güne indirilmesini veya üretimin 0,8 milyon
varil/gün artırılmasını tartışıyorlar. Petrol ﬁyatlarının bu haberlerin ardından haftaya yükselişle
başladığını görüyoruz.

USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.0685 seviyesinin kırılması halinde önce kritik bölge olan
6.0900 ve arkasından 6.1240 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.0340 seviyesinin
kırılması halinde önce 5.9870 ve arkasından 5.9515 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
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EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda paritede aşağıda 1.1134’ün kırılması halinde önce 1.1109 ve
arkasından 1.1060 seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1165 seviyesinin kırılması
halinde önce 1.1183 ve arkasından 1.1195 direnci test edilebilir.
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ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1278 seviyesinin kırılması halinde önce 1284 ve arkasından
1289 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1274 desteğinin altında önce 1270 ve
arkasından 1266 seviyesine doğru satış yaşanabilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2712 desteğinin altında önce 1.2690 ve arkasından 1.2660
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2740 seviyesinin üzerinde 1.2770 ve
arkasından 1.2802 direnci test edilebilir.
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DAX
Teknik olarak baktığımızda aşağıda ise 12.140 desteğinin altında önce 12.102 ve arkasından
12.054 seviyesine kadar geri çekilme yaşanabilir. Yukarıda 12.256 seviyesinin üzerinde 12.310 ve
arkasından 12.354 seviyesine kadar yükseliş devam edebilir.

CRUDE OİL
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Teknik olarak baktığımızda petrol ﬁyatlarında yeni bir yükseliş eğilimi başladı. Yukarıda 62.61
seviyesinin üzerinde önce 63.07 ve arkasından 63.73 direnci test edilebilir. Aşağıda ise 62.28
seviyesinin altında önce 61.90 ve arkasından 61.51 desteğine doğru düşüş yaşanabilir.
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