PETROL
Petrol fiyatları günü inişli çıkışlı geçirse de genel anlamda satış baskısı yaşandığı söylenebilir. Amerika tarafında
yüksek seviyede gelmesi beklenen Ham Petrol stok seviyeleri öncesi aşağı yönlü hareketler yapan petrol
fiyatlarında gözler haklı olarak stok seviyelerinde. OPEC anlaşması sonrası yüksek stok seviyeleriyle fiyatların
yukarı çıkmasını engelleyen Amerika’da stoklarda bu hafta da 2.850m.’lik bir artış bekleniyor. OPEC tarafında
ise anlaşma sonrası 2017’nin ikinci yarısında anlaşmanın devam edip etmeyeceği kesinleşmiş değil. Ancak
fiyatların yukarı yönlü hareketi için OPEC içerisinde bu anlaşmanın devam edebileceğine yönelik olumlu
görüşler olduğu söylenebilir. Suudi Arabistan tarafında anlaşmanın uzaması yönünle olumlu bir bakış açısı
varken, İran tarafında henüz bu konu hakkında bir tutum gözlenmiş değil. Bu konu ilerleyen sürelerde
fiyatlarda volatiliteyi arttıracaktır. Teknik olarak bakacak olursak dar bir bant aralığından bir türlü sıyrılamayan
fiyatlar da yukarı yönlü hareketlenmelerde 57.20 direnç noktası ilk olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyelerin
aşılmasıyla birlikte 58.00 ve 58.50 seviyeleri test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 55.70 desteği sonrası
55.00 ve 54.50 seviyeleri test edilebilir.

ALTIN
Değerli metalin üzerinde bir satış baskısı olduğunu söyleyebiliriz. Dün Trump’ın konuşmalarından sonra değer
kaybeden altın, aşağı doğru hareketini bugünde sürdürdü. Önemli destek seviyelerinden 1239 noktasını da
kıran altın şuan 1237-1238 seviyelerinde. Dolar endeksi iki günlük yükselişinin devam etmesi ve 101.880
seviyelerine yükselmesi altında değer kaybına neden oldu.1250 seviyesinin altındaki gün kapanışlarında
kalıcılık devam ederse altında trend aşağı doğru diyebiliriz. Toparlanmalarda ise kısa vadede 1243,1246
seviyeleri önemli noktalar. Bu noktaların kırılması durumunda uzun vadede 1263 seviyesi altında direnç
olabilir. Aşağı doğru hareketlerin devam etmesi durumunda 1230-1221 seviyeleri önemli destek seviyeleri
olarak önümüze çıkıyor.
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USDTRY

Küresel piyasalarda sabırsızlıkla beklenen Trump’ın konuşması bu sabaha karşı gerçekleşti. ABD Başkanı
Trump’ın kongrede yaptığı ilk konuşmada, piyasaların beklediği maliye politikası hakkında detaylı bilgi
vermedi. Trump seçim vaatlerini yineledi. Trump’ın konuşması piyasayı fazla oynatmadı. Fakat FED üyelerinin
sözlü yönlendirmeleri ile Mart ayı faiz artırımı yeniden gündeme geldi. Mart ayında ki faiz artırımı
beklentilerinin yüzde 60’a çıkması TL tarafında olumsuz bir hava yarattığını söyleyebiliriz. Bu ayki FED
toplantısı piyasa için büyük önem taşıyor. Bugün Türkiye’den gelen Şubat ayı imalat endeksi rakamlarını takip
ettik. İmalat endeksi beklenenin çok üstünde geldi. Usdtry için 3,64 seviyesi direnç durumunda 3,64 ve üzeri
kapanışlarda 3,68 seviyesini görebiliriz. Aşağı yönlü bantta ise 3,60 seviyesi önemli 3,60 seviyesi kapanışlarında
parite tekrardan 3,58-3,57 seviyelerine gerileyebilir.

EURUSD

Fed ‘in iki haftadan az bir süre kalan Mart ayı toplantısında faiz artırımına gidebileceğine odaklanmasıyla
birlikte dolar önemli paralar karşısında değer kazandı. Bu hafta piyasalar Trump’ın konuşmasını bekliyordu.
Trump, Salı akşamı gerçekleştirdiği ilk kongre konuşmasında seçim vaatlerini tekrar dile getirdi fakat özellikle
mali teşvike ilişkin fazla detay vermemesi nedeniyle beklentileri karşılayamadı. Trump, Obamacare'in yerine ne
getireceği, orta sınıfa yönelik vergi kısıntıları, 1 trilyon dolarlık altyapı yatırımı ve savunma harcamalarının
artırılması konuları da dahil olmak üzere planlarının maliyetini nasıl karışlayacağına dair bir açıklamada
bulunmadı. Gün İçinde parite aşağı yönlü 1.0530 desteğini test etti, USD bölgesinde 18.00 da ham petrol
stokları ve PMİ verileri açıklanacak. Verilerin beklenti altında kalması durumun da 1.0490 desteği de test
edilebilir kırılırsa 1.04 bandına geçebilir parite. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.0590 direnci önemli
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