Küresel piyasalar Türkiye, Almanya ve İsviçre’de yaşanan olaylar sonrası jeopolitik riskleri
değerlendirdi. Türkiye’de Rusya Büyükelçisine yapılan suikast ve Almanya ve İsviçre’de
yaşanan olayların ardından piyasalarda tedirginlik oluşmuştu. Bununla birlikte tahviller ve
altında geri çekilmeler gördük.
Yavaş yavaş dikkatlerin ABD tarafına çevrilmesi ile birlikte ise jeopolitik riskler fiyatlamalardan
bir nebze çıktı. ABD’de yapılacak harcamalar ve ekonomik büyümeye yönelik beklentiler ile
birlikte ABD, Avrupa ve Asya hisse senetlerinde yükselişler gerçekleşti.
Dün yurtiçinde TCMB faiz kararı takip edildi. Merkez Bankası faizlerde değişikliğe gitmedi.
TCMB tarafından yapılan açıklamada iktisadi faaliyetlerde üçüncü çeyrekte ivme kaybedilse de
dördüncü çeyreklikte ılımlı bir toparlanma yaşandığı belirtildi. Para politikasının
belirlenmesinde enflasyon görünümü ön planda olmaya devam edeceği ve olası değişikliklerde
politika duruşunun değiştirebileceği söylenildi.
Petrol fiyatlarına baktığımızda dün ABD’de özel sektör stoklarının açıklandığını görüyoruz.
Stokların azaldığını gösteren veri ile birlikte petrol fiyatlarında yükselişler gerçekleşti. Bugün
açıklanacak ham petrol stokları verisi de fiyatlamalarda etkili olabilir.
Veri gündeminde ise hafta başından beri süren sakinlik devam ediyor. ABD tarafında mevcut
ev satışları ve ham petrol stokları takip edilecek. Yurtiçinde ise tüketici güveni açıklanacak.
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EURUSD
Küresel piyasalarda değer kazanımını sürdüren ABD Dolarının etkisi ile EURUSD paritesinin 1,0350 seviyelerine
kadar geri çekilme yaşadığını gözlemledik. Bu seviyelerde kalıcılık sağlayamayan parite tekrardan 1,04’ün
üzerinde tutunmaya çalışıyor. Gün içerisinde açıklanacak verilere baktığımızda, EURO bölgesinden tüketici
güveni, ABD tarafından ise mevcut ev satışları verisi parite üzerinde hareketlenmeye neden olabilir. Teknik
olarak baktığımızda, şu sıralar 1,0420 direnç noktasına yakın fiyatlama gerçekleştiren parite yukarı yönlü
hareketlenmelerin devamında 1,0450 ve 1,0500 direnç noktalarını test edebilir. Aşağı yönlü
hareketlenmelerde ise, 1,0390 ve 1,0350 destek seviyeleri görülebilir.
USDTRY
Dün TCMB yılın son faiz kararını açıkladı. Faiz oranlarında her hangi bir değişiklik yapmayarak son toplantı pas
geçildi. Bir önceki toplantıda enflasyona bağlı olarak para politikasında değişikliklerin olabileceği anlayışının
korunduğunu ve son çeyreklikte iktisadi faaliyetlerde toparlanma yaşanacağı beklentilerini korunduğunu
gözlemledik. Dün gün içerisinde Başbakan Yardımcısı Şimşek ‘’ Gümrük birliği anlaşması, hizmetler, tarım ve
kamu alımları için güncellenecek’’ açıklaması TCMB’nin beklediği reform sürecine destek olabilir. Bugün
yurtiçinde tüketici güveni rakamı açıklaması gelecek. ABD tarafında ise mevcut ev ve konut satışları kurda
volatilite oluşturabilir. Teknik olarak baktığımızda olası yukarı yönlü hareketlenmelerde 3.5225,3.5340 ve
3.5450 direnç seviyelerine dikkat edilebilir. Aşağı yönlü hareketlenmelerde ise 3.5120,3.5040 ve 3.4925
destek seviyeleri önem kazanabilir.
ALTIN
Dolar endeksinin 103,60 seviyelerine kadar yükselmesi altın fiyatlarını aşağı yönlü baskılayan unsur oldu. Altın
fiyatlarında akşam saatlerinde toparlanma hareketleri görülse de dünü düşüşle kapattık. Gün içerisinde ABD
tarafından gelecek olan mevcut ev satışları verisi altın fiyatlamalarında hareketliliğe neden olabilir. Teknik
olarak baktığımızda yukarı yönlü fiyatlamaların devamında 1138 ve 1142 direnç seviyeleri test edilebilir. Olası
aşağı yönlü hareketlenmelerde ise, 1132 ve 1125 destek noktaları görülebilir.
HAM PETROL
FED faiz kararı sonrası gerileme yaşayan petrol fiyatları güne toparlanarak başladığını söyleyebiliriz. Özellikle
gece saatlerin Amerika Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stoklarının beklentiden daha fazla stoklarda
gerileme olması bu fiyatlamaya destek oluşturduğunu belirtebiliriz. Akşam saatlerinde gelecek olan Ham
Petrol Stokları verisi fiyatlar üzerinde etki oluşturabilir. Olası yukarı yönlü hareketlenmelerde 53.65, 54.00 ve
55.50 direnç seviyelerine dikkat edilebilir. Aşağı yönlü hareketlenmelerde ise 53.30,53.00 ve 52.00 destek
seviyeleri takip edilebilir.
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