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Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz.) 
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Beklendiği üzere ve Trump söylemlerine rağmen faiz artırımı gerçekleştiren ABD merkez bankası FED karar sonrası 

uluslararası piyasalarda Dolar artış eğilimi sergilenirken endekslerde satış yönlü hareketler izledik. ABD tahvilleri aşağı 

yönlü hareket etmesi piyasalar tarafından risk olarak algılandığı yorumu yapıldı ve biraz da şahince bir konuşma olarak 

algı oluştu. Detaylara bakarsak FED 2019 faiz artırım tahminini 2’ye düşürürken Aralık toplantısında alınan karar ile 

birlikte banka, 2018'de 25'er baz puanlık toplam dört faiz artırımı gerçekleştirmiş oldu. Açıklamada, uzun vadeli 

enflasyon beklentilerinin bir miktar değiştiği ifade edildi. Manşet enflasyon ve çekirdek enflasyonun yüzde 2 civarında 

kaldığının altı çizildi.  Fed'in Aralık toplantısından yapılan açıklamaya göre banka büyüme tahminlerini düşürdü. Buna 

göre bankanın 2019 büyüme tahmini yüzde 2.5'ten yüzde 2.3'e indi. 2019 yılına ilişkin PCE enflasyon beklentisi de yüzde 

2'den yüzde 1.9'a geriledi. 2019 sonu işsizlik tahminiyse değişiklik göstermeyerek yüzde 3.5 seviyesinde kaldı. Uzun 

vadeli işsizlikte medyan beklentisi yüzde 4.5'ten yüzde 4.4'e düştü. Powell açıklamaları sırasında sert borsa satışları 

izlenirken açıklama detaylarına bakarsak FED piyasaya datalara odaklanması konusunda mesaj vermesi dikkat çekti. 

Piyasanın artık FED sonrası 2019’u fiyatlaması beklenirken endeks satışları bu anlamda piyasa tarafından yakından takip 

edilecektir.  

Bu anlamda fiyatlamalara bakarsak 1257.00 seviyesinden sert satış yiyen altın ve 1.14270 seviyesinden satış gören 

EURUSD paritesi piyasada Dolar alım ile sonuçlanan bir portre çizerken bundan sonrası için ABD dataları ve Trump 

açıklamaları öne çıkacaktır. Bugün Philedelphia FED imalat endeksi ve işsizlik haklarından yararlanma başvurusu dataları 

takip edilecektir. AB tarafında dün İtalya hikayesi açısından önemli bir gelişme yaşandı ve İtalya bütçe açığının azaltılması 

yönünde adım atmasından sonra disiplin sürecinin ortadan kalması sonrası İtalyan varlıklarına alım gelirken bu durum 

Dax hariç bütün AB endekslerinde hissedildi. Bugün AB cari hesap verisi takip edilirken İtalya ÜFE rakamları da izlenebilir. 

EURUSD paritesine teknik olarak bakarsak 2 gün önceki yükseliş ardından 4 saatlik grafikte çift tepe yapan EURUSD 

paritesi 1.14270 noktası direnç olarak oluşturmuş ve dünkü yükseliş hareketi ardından tekrar satış görerek grafikte 

destek noktası olarak 1.13487 ve 1.13156 destek noktası izlenirken, yukarı yönlü hareketlerde ise tekrar 1.14270 ve 

1.14722 direnç noktaları takip edilebilir.  

Yurtiçinde de FED kararı takip edilirken bir diğer olumlu hikaye de Türkiye tarafında yine ABD’den geldi. Beyaz Saray'dan 

yapılan açıklamada, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmeye başladığı duyuruldu. Açıklamada, "DEAŞ’la mücadelenin yeni 

evresine geçiş yaparken, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık" ifadeleri kullanıldı. Açıklama TL açısından pozitif 

olurken FED kararı sonrası başta değer kazanarak 5.2300 seviyesini test eden TL daha sonrasında gelen Powell açıklaması 

ile birlikte 5.3168 seviyesine doğru tekrar bir hareket izledi. Bu seviyede dengelenen parite için bundan sonrası yurtiçi 

veriler öne çıkacaktır. USDTRY paritesine teknik olarak bakarsak 5.2790 ciddi bir destek noktası olarak öne çıkarken 

5.3561 ve 5.4286 direnç noktaları takip edilirken aşağı yönlü hareketlerde ise 5.2065 ve 5.1294 destek noktaları 

izlenebilir.  

Bugün İngiltere tarafında BOE faiz kararı takip edilirken herhangi bir değişiklik beklenmemekte ve perakende satışlar 

verisi de aynı gün içinde takip edilebilir. Son olarak da Japonya Merkez Bankası (BOJ), Fed'in hafifçe daha güvercin bir 

faiz patikası işaret ettiği toplantıdan birkaç saat sonra gerçekleştirdiği bu yılın son toplantısında, enflasyona yönelik 

risklerin arttığı bir ortamda, teşvik programında değişikliğe gitmedi. 
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 SEVİYELER 

Destek 1 1.1348 

Destek 2 1.1302 

Destek 3 1.1236 

Direnç 1 1.1393 

Direnç 2 1.1427 

Direnç 3 1.1472 

 SEVİYELER 

Destek 1 1243 

Destek 2 1241 

Destek 3 1237 

Direnç 1 1251 

Direnç 2 1253 

Direnç 3 1258 
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Destek 1 5.2790 

Destek 2 5.2065 

Destek 3 5.1294 

Direnç 1 5.3561 

Direnç 2 5.4286 

Direnç 3 5.5446 

 SEVİYELER 

Destek 1 1.2556 

Destek 2 1.2499 

Destek 3 1.2475 

Direnç 1 1.2668 

Direnç 2    1.2704 

Direnç 3 1.2807 


