Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump’ın güvenlik danışmanı Michael
Flyınn’in istifası takip edildi. Haberle birlikte Dolar endeksinde bir miktar gevşeme
yaşandı. Trump’ın Hazine Bakanlığı için seçtiği Steven Mnuchin ise bugün senato
tarafından onaylandı.
ABD’de çekirdek ÜFE %0,4, manşet ise %0,6 oranında artış kaydetti. Böylelikle
ABD'de üretici fiyatları Eylül 2012'den bu yana en büyük artışı gösterdi.
Richmond Fed Başkanı Jeffret Lacker bugün yaptığı konuşmasında faiz artırımı
daha sonra olacağına daha erken olsun ifadelerini kullandı. Lacker daha fazla mali
teşviğin daha yüksek faiz anlamına geleceğini söyledi. ABD'de maksimum istihdam
ve enflasyonun hedefe yakın olduğunu belirtti.
Euro Bölgesi’nde ise bugün büyüme rakamları takip edildi. 4. Çeyrekte %0,4 yıllık
ise %1,7 oranında büyüyen bölge ekonomisi beklentileri karşılayamadı. Euro
Bölgesi’nin önemli ve büyük ekonomisi Almanya’da da büyüme rakamları
beklentilerin altında kalarak bölge ekonomisindeki büyümeyi yukarı taşıyamadı.
Euro Bölgesi sanayi üretimi de beklentilerin altında kalırken Almanya ZEW
ekonomik hissiyatı 10,4 açıklanarak 15,0 olan piyasa beklentisini karşılayamadı.
İngiltere’de TÜFE Ocak’ta yıllık %1,8 gerçekleşerek %1,9 olan piyasa beklentisinin
altında kaldı. Çekirdek TÜFE ise Aralık’ta yıllık olarak %1,6 olarak kaydedildi.
Yurtiçinde ise Başbakan Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu. “Reel sektörü faiz
baskısı altında ezmeden, Döviz kuru bakımından bazı adımlar attık. Dünya
genelindeki ekonomik durgunluğun farkındayız. Mali disiplinden de asla taviz yok.
Reel sektörü desteklemeye devam edeceğiz.” İfadelerini kullanan Yıldırım kurdaki
dalgalanmanın geçici olduğunu söyledi.

(Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan
kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile
hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına
yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz
ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu
nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her
türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı A1 Capital Yatırım
Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz.)
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USDTRY
TL varlıkları güç kazanımını haftanın 2. Gününe de taşımaya devam ediyor
diyebiliriz. Yurtiçinde bugün Cari Hesap -4,27 olarak gerçekleşerek bir önceki
döneme göre açığın arttığını takip ettik. ABD tarafında ise enflasyon rakamlarında
yükseliş yaşandığını gözlemledik. Teknik olarak baktığımızda olası yukarı yönlü
hareketlenmelerde 3.6545, 3.6770 ve 3.7135 direnç seviyeleri önem kazanabilir.
Aşağı yönlü hareketlenmelerde ise 3.6410, 3.6200 ve 3.6050 destek seviyelerine
dikkat edilebilir.
EURUSD
Avrupa bölgesinde Almanya’dan büyüme rakamı yüzde 0.4 olarak gerçekleşirken
aylık TÜFE rakamında yüzde -0.6 açıklandı. Avrupa için gelen büyüme ve sanayi
üretimi rakamları ise sırasıyla yüzde 0.4, -1.6 olarak gerçekleşti. ABD tarafında ise
enflasyon rakamlarında artış kaydedildi. Teknik olarak baktığımızda olası yukarı
yönlü hareketlenmelerde 1.0615, 1.0640 ve 1.0680 direnç seviyeleri önem
kazanabilir. Aşağı yönlü hareketlenmelerde ise 1.0575, 10550 ve 1.0480 destek
seviyelerine dikkat edilebilir.
ALTIN
Değerli metal haftanın başlangıcıyla yaşadığı kayıpların ardından değer kazanımına
yöneldiğini görmekteyiz. Amerika tarafında enflasyon rakamlarında artış
kaydedildi. Diğer datalara baktığımızda kırmızı kitap aylık bazda yüzde 0.4
açıklanırken yıllık bazda ise yüzde 0.9 gerçekleşti. Akşam saatlerinde Yellen
tarafından yapılacak açıklamalar sarı metalde volatilite oluşturabilir. Teknik olarak
baktığımızda olası yukarı yönlü hareketlenmelerde 1235,1240 ve 1248 direnç
seviyeleri önem kazanabilir. Aşağı yönlü hareketlenmelerde ise 1230,1220 ve 1215
destek seviyelerine dikkat edilebilir.
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YARARLANILAN KAYNAKLAR:
NTV PARA,
BUSINESSHT,
TRINVESTING
BLOOMBERGHT,
A1 CAPITAL ARŞİVİ
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU.
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