Dün akşam saatlerinde piyasaların beklediği Fed’in Aralık ayı FOMC tutanakları yayınlandı.
Buna göre Fed yetkilileri ekonominin kademeli faiz artışına izin verdiğini düşünüyor ancak bir
kısım Fed yetkilisi yüksek enflasyonun getireceği hızlı faiz artırımlarına gitmenin yukarı yönlü
risk taşıyabileceği konusunda endişe duyuyor. Bununla birlikte Fed işsizlik oranı patikasını
Kasım ayına göre daha düşük gördüğünü belirtirken işsizliğin 2019 sonuna kadar uzun vadeli
başa baş oranı altında kalmasını beklediğini söyledi. Fed yetkilileri Trump yönetiminin
ekonomiye etkisinde ise kayda değer belirsizliğe işaret etti. Politika girişimlerinin zamanlaması
ve bileşimi konusunda belirsizliğe vurgu yapan Fed son finansal gelişmelerin
değerlendirilmesinde ihtiyatlı olunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca mali politikada
genişlemelerim olası etkileri ve Dolarda yaşanan güçlenmenin ekonomi üzerindeki etkileri
konusunda da endişelere değinildi. Dolar tutanaklarda belirtilen belirsizliklere değinilmesi
neticesinde değer kaybederken altın ve Yen yükseliş yaşadı.
Bugün ABD tarafında önemli veriler takip ediyor olacağız. Özellikle tutanaklardan sonra
piyasalar yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklanacaktır. Bugün ise TDI verisinin
öncüsü olarak nitelendirilen özel sektör tarım dışı istihdamı(ADP) açıklanacak. Aynı zamanda
ISM imalat dışı PMI verisi de önemli olacak.
Günün ilk saatlerinde Amerikan Petrol Enstitüsü haftalık ham petrol stoklarını açıkladı. Veriye
göre stoklarda önemli bir azalma söz konusu. Petrol fiyatları ise stoklar sonrasında kazançlarını
genişletti. Bugün günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ham petrol stokları ise fiyatlar
üzerinde etkili olacaktır.
Avrupa tarafında Avrupa Merkez Bankası Para Politikası tutanakları öne çıkacak. Aynı zamanda
PMI verisi açıklanıyor olacak. Yurtiçi gündemde ise ihracat verisi takip edilecek.
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EURUSD
Parite dün Amerika tarafında açıklanan toplantı tutanakları sonrası yukarı yönlü hareketlenmeler
yaşandı. FOMC tutanaklarında yeni başkan Donald Trump’ın uygulayacağı mali politikaya karşı
belirsizliklere vurgu yapılması bu değer kaybına önemli bir destek oluşturdu diyebiliriz. Teknik olarak
baktığımızda olası yukarı yönlü hareketlenmelerde 1.0570 1.0600 ve 1.0680 direnç seviyeleri önem
kazanabilir. Aşağı yönlü hareketlenmelerde ise 1.0530 1.0460 ve 1.0420 destek seviyelerine dikkat
edilebilir.
USDTRY
Geçtiğimiz günlerde yurtiçinde enflasyon rakamlarının beklentinin üzerinde gelmesi ve OHAL
sürecinin uzatılması, küresel piyasalarda doların değer kazanımıyla birlikte kurda yukarı yönlü
hareketlenmeler hızlanmıştı. Son iki günde ise, dolar endeksindeki geri çekilmeyle beraber biraz daha
rahatlamış olduğu gözlemlenmektedir. Gün içerisinde ABD tarafından gelecek olan ADP tarım dışı
istihdam değişikliği, Satın alma müdürleri endeksi ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi
kur üzerinde hareketlenmelere neden olabilir. Teknik olarak baktığımızda, aşağı yönlü
hareketlenmelerin devamında 3,5500, 3,5400 ve 3,5320 destek noktaları görülebilir. Olası yukarı
yönlü hareketlenmelerde ise, 3,5670, 3,5760 ve 3,5920 direnç seviyeleri test edilebilir.
USDJPY
Amerika da dün akşam açıklanan tutanaklar ile dolar karşısında birçok önemli para birimlerinde
olduğu gibi YEN de değer kazanımı yaşandı. Japonya tarafında gelen datalarda ise parasal tabanda
genişlemenin yüzde 1.6 yükseliş kaydedildi. Teknik olarak baktığımızda olası yukarı yönlü
hareketlenmelerde 116.500 116.830 ve 117.500 direnç seviyeleri test edilebilir. Aşağı yönlü
hareketlenmelerde ise 116.285 116.00 ve 115.240 destek seviyelerine dikkat edilebilir.
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HAM PETROL
Amerika tarafında tutanaklar sonrası gevşeyen dolar ve özel sektör haftalık ham petrol stoklarında
7.400M gerileme kaydedilmesi ile ham petrolde değer kazanımı yaşandı. Akşam saatlerinde
açıklanacak olan ham petrol stokları emtia üzerinde etkili olabilir. Teknik olarak baktığımızda 52.80 ve
52.00 seviyeleri önem kazanabilir. Yukarı yönlü hareketlenmelerde ise 53.25 ve 54.00 seviyelerine
dikkat edilebilir.
XAUUSD
Dün akşam FOMC tutanaklarının açıklanmasının ardından altının kazançlarını genişlettiğini görüyoruz.
Tutanaklara göre, üyelerin birçoğu yüksek enflasyonun önüne geçmek adına faiz artırımlarının
hızlandırmak zorunda kalabilecekleri konusunda endişeliler. Gün içerisinde veri açısından yoğun bir
gün olacak. ABD tarafından gelecek olan ADP tarım dışı verisi, PMI verileri ve işsizlik haklarından
yararlanma başvuruları altın üzerinde volatilite yaratabilir. Teknik olarak baktığımızda, yukarı yönlü
hareketlenmelerde 1178, 1183 ve 1186 direnç seviyeleri test edilebilir. Aşağı yönlü
hareketlenmelerde ise, 1170, 1164 ve 1160 destek noktaları görülebilir.
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