Küresel piyasalarda olumlu bir hava senenin ilk günlerinden itibaren kendini hissettirirken
yurtiçi gündemde dün %8,53 oranında yılsonu enflasyonu açıklanmıştı. Aralık ayı enflasyonu
%1,64 yıllık enflasyon ise %1,53 artarak %8,53 seviyesine yükseldi. Bugün ise TCMB Aralık ayı
fiyat gelişmeleri raporunu yayınladı. Raporda "Aralık ayı, yurt içi talep koşullarının sınırlayıcı
etkisine rağmen Türk lirasındaki değer kayıplarının temel mal fiyatlarında belirgin olarak
hissedildiği bir dönem olmuştur." İfadelerini kullandı. Ayrıca raporda “başta tütün ürünlerine
yönelik olmak üzere son dönemde yapılan vergi ayarlamaları da enflasyon üzerinde belirgin bir
yukarı yönlü etki yapmıştır. Bu dönemde Türk lirasındaki değer kaybının etkisiyle çekirdek
enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi yükselmiştir.” İfadelerine yer verildi.
Dolarda senenin ilk günlerinden itibaren yükseliş hareketi gördük. Dün 103,80 seviyelerine
kadar yaklaşan Dolar endeksi sonrasında bugün bir miktar geri çekilme yaşandı. Gelişmekte
olan ülke para birimleri de dolar karşısındaki kayıplarını bir miktar geri aldı.
Veri gündemine bakacak olursak Euro Bölgesi’nde PMI verileri oldukça iyi açıklandı. Merakla
beklenen enflasyon rakamı ise yıllık olarak %1,1 artışı gösterdi. Piyasa beklentisi %1,0 iken bir
önceki enflasyon rakamı %0,6 seviyelerindeydi. Bu bakımdan enflasyon olumlu karşılanan bir
veri oldu. İngiltere tarafında açıklanan PMI verisi 54,2 ile inşaat sektöründe oldukça iyi bir
performansı işaret ediyor. ABD tarafında ise akşam saatlerinde açıklanacak Fed toplantı
tutanakları bekleniyor.
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EURUSD
Avrupa bölgesi, gelen iyi verilerle yeni yıla ilişkin olumlu görünümü sürdürüyor. Dün bölgenin güçlü
ülkesi Almanya’dan işsizlik rakamlarına ilişkin olumlu datalar gelse de güçlü dolar endeksi EURUSD
paritesinde yukarı yönlü hareketlenmelere engel oluşturmuştu. Bugüne baktığımızda ise Avrupa’da
beklentilerin üzerinde gelen PMI dataları ve enflasyon rakamları takip ettik. Avrupa Merkez
Bankası’nın para politikası hedefleri doğrultusunda açıklanan enflasyon rakamları iyi bir gösterge
sağlayabilir. Akşam saatlerinde ise ABD tarafında gelecek olan toplantı tutanakları kurda volatilite
oluşturabilir. Teknik olarak baktığımızda 1.0450’nin üzerine hareketlenme olması durumunda 1.0500
ve 1.0560 direnç seviyelerine dikkat edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlenmelerde ise 1.0400 ve
1.0350 destek seviyeleri önem kazanabilir.
USDTRY
Yurtiçinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiye değindiği konuşmasını takip ettik.
Konuşmasında, ihracatımızın bu yıl itibariyle toparlanmaya başladığını, döviz kurundaki artışı ithal
hammadde alımı yapan işyerlerini sıkıntıya soktuğundan bahsetti. Ayrıca, işsizlik oranının süratle tek
haneye düşürülmesi gerektiğini ve başta kamu bankaları olmak üzere faiz oranlarının düşürülmesi
gerektiğini söyledi. TCMB’nin yayınladığı Aralık ayı fiyat gelişmeleri raporunda enflasyonun TL’deki
değer kaybı, enerji fiyatlarındaki yükseliş ve vergi zammı nedeniyle gerçekleştiği açıklandı. Akşam
saatlerinde FOMC’nin Aralık ayına ilişkin toplantı tutanaklarının açıklanıyor olması kur üzerinde
hareketlenmelere neden olabilir. Teknik olarak baktığımızda, aşağı yönlü hareketlenmelerde 3,5750
ve 3,5600 destek noktaları görülebilir. Yukarı yönlü hareketlenmelerde ise, 3,6040 ve 36220 direnç
seviyeleri test edilebilir.
USDJPY
Güçlü dolar ile değer kaybı yaşayan YEN, dolar endeksi ve ABD 10 yıllıklarındaki yaşanan geri
çekilmelerinden destek bularak güç topladı. Veri anlamında baktığımızda ise yenil yılda Japonya
tarafındaki PMI rakamları beklentilerin üzerinde gerçekleşerek bir önceki döneme göre yüzde 1.5 artış
kaydedildi. Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda parasal genişlemenin devam edeceğini ve 2017
yılında deflasyonun son bulacağını açıkladı. Akşam saatlerinde ise ABD tarafında açıklanacak olan
FOMC toplantı tutanakları kurda volatiliteyi artırabilir. Teknik olarak baktığımızda olası aşağı yönlü
hareketlenmelerde 117.200 116.700 ve 116.270 destek seviyeleri önem kazanabilir. Yukarı yönlü
hareketlenmelerde ise 117.800 117.250 ve 118.600 direnç seviyelerine dikkat edilebilir.
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XAUUSD
Altın tatil sonrası yükselişini sürdürüyor. Dolar endeksindeki geri çekilme altın fiyatlarında yükselişleri
beraberinde getiriyor. Gün içerisinde altını etkileyecek bir veri bulunmazken akşam saatlerinde
gelecek olan Aralık ayına ait FOMC tutanakları altın fiyatlarında volatiliteyi artırabilir. Teknik olarak
baktığımızda, yukarı yönlü hareketlenmelerde 1166, 1170 ve 1175 direnç seviyeleri test edilebilir.
Olası aşağı yönlü hareketlenmelerde ise 1160, 1154 ve 1150 destek noktaları görülebilir.

HAM PETROL
2017 yılına güçlü bir başlangıç yapan dolar endeksi 103.700 seviyesini test etmesi ile Ham Petrol
fiyatlarına baskı oluşturduğunu gözlemledik. Dolar endeksindeki hareketlenmeyle beraber 55.00
seviyesinde bulunan Ham Petrol 52.00’e kadar çekilmişti. Bugüne baktığımızda ise 52.30 seviyesinden
destek alan paritede yukarı yönlü hareketlenmeler yaşanması durumunda 53.25 ve 54.40 seviyeleri
önem kazanabilir. Aşağı yönlü hareketlenmelerde ise 51.30 ve 50.00 destek seviyelerine dikkat
edilebilir.
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