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ABD'de tüketici fiyatları Şubat ayında güçlenmeye devam etti. Çalışma Bakanlığı'nın verilerine
göre TÜFE Şubat'ta aylık % 0.2, yıllık % 2.2 arttı. Bu veri, enflasyonun hızlı bir ivmelenme olmasa
da kademeli olarak yükselmekte olduğunu gösterdi. Fed' in bu yıl 3 veya 4 faiz artışı yapıp
yapmayacağı kararında enflasyonun hareketi belirleyici olacak.
Washington Post'un haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı
görevden aldı. Göreve getirilecek isim ise CIA Direktörü Mike Pompeo. Gerekçe ise, İran
konusunda Tillerson ile anlaşılamaması. Haberin ardından Bloomberg Dolar Spot Endeksi,
yönünü aşağı çevirdi ve göstergede yüzde 0.1'lik sert bir düşüş gözlendi.
OECD‘ nin bir önceki raporuna göre, Türkiye'nin büyüme tahmini, geçen yıl için yüzde 6,1'den
yüzde 6,9'a, 2018 için yüzde 4,9'dan yüzde 5,3'e, 2019 için de yüzde 4,7'den yüzde 5,1'e
yükseltildi.
İçeride ayrıca, EURTRY rekorlarını yeniliyor. Güne pozitif başlayan ve 118.610,93 puana kadar
yükselen BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki artışların neden olduğu satış baskısı ile düşüşe
geçerek 118.266,86 seviyesinden kapandı.
EURUSD Analizi
ABD tarafında açıklanan TÜFE verisi sonrası EURUSD 1.2332
seviyelerinden yönünü yukarıya çevirdi. Kısa bir süre sonra
ABD Başkanı Trump'ın Dışişleri Bakanı Tillerson ' u görevden
aldığını açıklamasıyla Dolar Endeksi'ndeki gerileme , şlem
gününün geri kalanında devam etti. Günlük görünümünde
yukarı yönlü eğiliminin 1.2371 üzerinde kalıcılı olması halinde,
bu eğilimin devamı beklenilebilir. Dün için 1.2412 olarak
belirttiğimiz yükseliş kanalı üst noktasındaki seviyeyi 1.2421
olarak güncelliyoruz. Bu seviyelerde yaşanabilecek yukarı
yönlü kırılımlar Bollinger bantları (20) üst çizgisi seviyesi
1.2481-1.2520 aralığına atak eğilimi gösterebilir.Gün
içerisinde pivot-destek noktamızın aşağı geçişlerinde, güçlü
hedefi yükseliş kanalı alt seviyesi ve 50 (MA) birleşme noktası
1.2291 olarak dikkate alınabilir.

Günün Önemli Takvim Verileri
Almanya - Tüketici Fiyat Endeksi (Şub) 10:00
Avrupa - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı
Draghi'nin Konuşması 11:00
Avrupa - ECB’den Praet’in Konuşması 11:45
Avrupa - Eurogroup toplantısı (Belirsiz)
Avrupa - Sanayi Üretimi (Oca) 13:00
Amerika - Üretici Fiyat Endeksi (Şub ) 15:30
Amerika - Ham Petrol Stokları 17:30
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USDTRY Analiz
Yabancı kurum ve kuruluşlar tarafından ülkemize ait
görünüm raporlarına ters tepkiler vermeye devam eden
USDTRY paritesinde hafta aşırı olarak iki kritik seviyenin
( 3.7867 ve 3.8233 seviyeleri) yukarı yönlü kırılımları Türk
Lirasının gevşeme baskısını biraz daha arttırmış görünüyor.
Euro' nun para birimimize karşı tüm zamanların en yüksek
değerlerine yenisini eklemesi, Türk Lirasının USD 'ye karşı da
duruşunu zayıflatan diğer bir etken. Yukarıda 3.9260
seviyesine doğru gelebeilecek ataklarda ara durak noktaları
3.8867 ve 3.9005 seviyeleri olacaktır.
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XAUUSD Analizi
Son haftalarda ticaret savaşlarını agresifleştirici yönde
açıklamalarla birlikte ve gümrük vergileri, finansal
gündemleri oldukça meşgul ederken , Trump ABD Dışişleri
Bakanı' nı görevden aldı. Dolar endeksindeki değer
kayıplarının yanı sıra , yakın gelecekteki küresel ticari risk
ortamı , altının güvenli liman olma özelliğini baskılamaya
başlıyor olabilir. Yaklaşık son iki yılın zirvesi olma özelliğini
taşıyan 1365 seviyesinin yukarı yönlü geçişleri,yukarı yönde
oldukça geniş bir hareket alanı boşluğu bulabilir. Günlük
incelemede ise 1323 pivot- destek ve 1317 destek seviyeleri
olarak takip edilebilir. Yukarı hareket aralığındaki ilk direnç
noktaları 1332 ve 1337 seviyeleri olacaktır.
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USOİL Analizi
Son haftalarda, en yatay görünümüne sahip hareketlerini
sergileyen ham petrolde TSİ 17:30 'da açıklanacak olan ABD
Ham Petrol Stokları datası hareket aralığının genişlemesine
neden olabilir. 60 - 62 dolar aralığında sıkılaştığını
görebildiğimiz günlük grafiğimizde, 61.02 - 60.10 aralığından
aşağı yönlü sert kırılmalar 58.43 desteğine doğru düşüşleri
destekleyebileceği gibi , 61.02 üzerinde , 50(MA) seviyesi
62.69 ve Bollinger Bant üst çizgisi yakınındaki 63.44 direncini
test edebilir.
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US500 Analizi
Hafta başından beri kar satışlarıyla karşı karşıya kalan
S&P500 endeksinde 50(MA) ile Bollinger Bandı ortalama
çizgisi aralığı 2747-2731 aralığında satışların hız kesememesi
durumunda 100(MA) seviyesi 2685 fiyatına doğru bir boşluk
oluşabilir. Enflasyon hedeflerine ulaşma konusunda bir
süredir pozitif durumda olan ABD ekonomisinde son
günlerde siyasi bazı gelişmeler rekor puanları geciktirmiş olsa
da günlük 2774 pivot üzeri kapanışlar, yukarıda 2791 ve 2818
ataklarının oluşmasında referans olarak dikkate alınabilir.
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USDJPY Analizi
Destek arayışlarında dün için haftalık grafik görünümünü
paylaştığımız dolar yen paritesi incelemesinde, günlük
görünüm üzerinden bakıldığında 106.71 pivotun üzerine
geçişler ve bu seviye üzeri kapanışların , dolar endeksindeki
fiyatlamaların da satıcılı olmaması durumunda 107.16 ve
107.74 seviyelerine doğru hareketlenmeler görülebilir. Destek
seviyelerine baktığımızda ise 106.12 seviyesinde destek
oluşmaması durumunda , düşüş trend çizgisi üzerinde
bulunan 105.90 seviyesi bugünün güçlü destek noktası olarak
dikkate alınabilir.

Twitter’da bizi takip edin
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2017 yılı 4. Çeyrek Kâr Zarar Oranı : %28 - %72

