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TÜRKİYE: Dün yurtiçinde ekonomik gündem sakindi. Hazine bu hafta yapacağı 9,9 milyar TL iç borç ödemesi öncesinde iki
ihalede toplama 7,4 milyar TL borçlandı. Hazine’nin bugün iki ihalesi daha bulunuyor. Diğer yandan TÜFE bazlı reel efektif
döviz kuru Mayıs ayında bir önceki aya göre %4 geriledi ve Eylül 2018’den bu yana en düşüğünü gördü. Doların küresel bazda
baskı altında kalmaya devam etmesi dolar kurunu da baskılıyor. Dün 5.76 seviyeleri test edildi.
ABD: Dün ABD’de ekonomik gündem oldukça sakindi. Fed’den faiz indirim beklentilerinin arttığı bu dönemde baskı altında
kalan dolar endeksi dün yukarı yönde tepkisini verdi. Geçtiğimiz hafta 2.05’lere kadar inen 10 yıllık faizler ise 2.15’e kadar
yükseldi.
Bugün ABD’de Mayıs ayı ÜFE verileri açıklanacak. Yarın açıklanacak olan enflasyon verileri öncesinde bu veriler önemli
olacaktır. Beklenti üzerindeki veriler dolar endeksi ve ABD faizlerini yukarı çekebilir. Beklenti altındaki veriler ise baskı altında
kalmalarına neden olabilir.
EURO BÖLGESİ : Dün Euro Bölgesi’nde ekonomik gündem sakindi. EURUSD paritesi gün içerisinde oynaklık gösterdi ancak 1.13
üzerinde tutunmaya devam etti.
Bugün Euro Bölgesi’nde Sentix yatırımcı güven endeksi takip edilecek. Bu verinin etkisi sınırlı kalacaktır.
İNGİLTERE: İngiltere ekonomisi Nisan ayında, bir önceki ay göre %0.4 daraldı. Piyasa beklentisi %0.1 daralma olması yönündeydi. Diğer yandan sanayi üretimi yıllık bazda %0.9 artış beklentisinin aksine %1 daraldı. Bu zayıf veriler sterlin üzerinde baskı
oluşturdu.
Bugün İngiltere’de Nisan ayı işsizlik oranı verileri açıklanacak. Bu verilerin etkisi olmayacaktır.
ASYA: Asya piyasalarında bugün ekonomik gündem sakin. Haziran ayı sonunda yapılacak olan G-20 zirvesine ilişkin pozitif
beklentiler Asya borsalarını yukarı çekiyor. Dün ABD Başkanı Trump’tan, ticaret savaşına ilişkin nispeten olumlu açıklamalar
gelmişti.

USD / TRY

Paritede kısa vadede 5.84 direnci kritik. Bu eşik altında kalındığı sürece satış baskısı ön planda olacaktır. Mevcut
durumda 5.76 destek olarak izlenebilir. Bu seviye altında 5.73 test edilebilir. Paritenin 5.84 eşiğini aşması durumunda ise 5.87 ilk aşamada test edilebilir.

EUR / USD

Paritede yukarı yönde ivmelenme ön planda gözükmekte. 1.1300 desteği üzerinde bu yapı korunacaktır. Bu
kapsamda önce 1.1330, ardından ise 1.1350 test edilebilir. Paritenin 1.1300 altına sarkması durumunda ise 1.1280
hedeflenebilir.

ALTIN
ALTIN

17.01.2019

Ons altında kısa vadede yataylık söz konusu. Direnç olarak 1330’u izliyoruz. Yukarı yönde hareketler açısından bu
eşik önemli olacaktır. 1330 geçilirse 1335 ve 1338 test edilebilir. Ons’ta aşağıda ise 1225 desteği önemli. Dün bu
destekten tepki gelmişti. 1225 aşağı yönde geçilirse 1220 ilk aşamada hedeflenebilir.

GBP / USD

Paritede kısa vadede yükseliş kanalının destek bölgesine yakın seyir söz konusu. 1.2665 desteği kritik. Bu destek
kırılırsa pozitif ivmelenme sona erebilir ve satış baskısı görebiliriz. Bu kapsamda 1.2650 ve 1.2610 test edilebilir.
Paritenin 1.2665 üzerinde tutunması pozitif görünüm açısından önemli. Bu kapsamda 1.2700 ve 1.2740 eşikleri
direnç olarak izlenebilir.

BTC / USD
GBP / USD

Bitcoin’de 7.500 desteği üzerinde tutunuyor. 8.090 direnci bu aşamada önemli. Bu eşik geçilirse 8.300 hedeflenebilir.
Aşağıda 7.500 ana destek olarak ön planda olmaya devam edebilir. Ara destek olarak ise 7.905’i izliyoruz.

Ekonomik Takvim
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