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Beklenti Altında Gelen Öncü PMI Verileri Piyasaları Boğdu!
Geçtiğimiz güne UBS ve JP Morgan’ın 2022 yılı için Çin büyüme tahminleri aşağı yönlü revize etmesi nedeniyle
.2021 Powell yaptığı konuşmada ekonomi ve para
negatif başladık. Akşam saatlerinde ise dikkatler Fed Başkanı
politikası yolundan bahsememesi piyasalar üzerinde etkiye neden olmadı.
ECB’nin para politikasındaki izleyeceği yol merak edilirken, ECB Başkanı Lagarde Dünya Ekonomik Forumu’nun
Davos zirvesinde Bloomberg’in sorularını yanıtladı. Lagarde, üçüncü çeyrek sonunda faiz oranının pozitif
tarafta olmasının muhtemel olduğunu belirtti. Avrupa için konuşulan resesyon endişelerini de açıklık getiren
Lagarde, şu an için Euro Bölgesi’nde resesyon görmediklerini söyledi. ECB’nin bir diğer üyesi ve Fransa Merkez
Bankası Villeroy’da açıklamalarda bulundu. Villeroy, gelecek yıl içinde bir zamanda ECB’nin faiz oranı nötr
seviyeye geleceğini söyledi. Villeroy ayrıca 50 baz puanlık bir artırımın ECB’nin görüş birliği sağladı bir konu
olmadığını belirtti. Villeroy’un 50 baz puan açıklamasına karşın ECB Üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı
Holzmann, Temmuz ayındaki toplantı için 50 baz puanlık artışın uygun olduğunu ve faizin yılı pozitif bölgede
tamamlamasının olağanüstü önemli olduğunu belirtti.
Atlanta Fed Başkanı Bostic akşam saatlerinde açıklamalarda bulundu. Bostic, para politikası yapıcılarının
belirsizliklere dikkat ederek sıkılıştırma politikasında dikkatli bir şekilde ilerlemeleri gerektiğini söyledi. Bostic
ayrıca Fed’in resesyona neden olmadan enflasyonu kontrol altına alacağından emin olduğunu belirtti.
Ekonomik takvime göre; Almanya, Euro Bölgesi ve İngiltere’de Hizmet PMI verilerini beklentilerin altında
kalırken, İngiltere hariç Almanya ve Euro Bölgesi’nde İmalat PMI verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
ABD’de ise İmalat ve Hizmet PMI verileri beklentilerin altında kaldı.
Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmaması yurt içi tarafta diploması trafiğini artırdı.
Finlandiya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Finlandiya ve İsveç heyetinin yeni günde Ankara’ya
geleceği belirtildi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’de Türkiye’yi ikna etme konusuyla ilgili açıklamalarda
bulundu. Stoltenberg, Türkiye’nin terör saldırıları yüzünden en çok zarar gören NATO ülkesi olduğunu bu
yüzden Türkiye’nin endişelerinin giderilmesi için bir yol bulunması gerektiğini belirtti. Türkiye Cumhuriyeti
İletişim Bakanlığı’ndan da konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, Türkiye’nin NATO’nun toplu güvenlik
ilkesi kapsamında terör örgütlerine destek veren İsveç’ten somut güvenceler beklediğini belirtildi.
Yeni Günde Gündem; Fed FOMC Toplantı Tutanakları Olacak!
Yeni günde öğlen saatlerinde açıklama yapacak ECB Başkanı Lagarde’ı ile akşam saatlerinde açıklanacak Fed
Para Politikası Toplantı Tutanaklarının yanı sıra Rusya – Ukrayna gerilimine dair gelişmeleri ve majör merkez
bankası yetkililerinden gelecek açıklamalar gündemimizde olacak. Ekonomik takvime göre ise; resesyon
endişelerinin gölgesinde gelecek Almanya Büyüme verisi ile ABD’den gelecek Dayanıklı Mal Siparişi verilerini
takipte olacağız.
**Bülten için haber ve ekonomik veri kaynakları: Foreks Haber, BloombergHT, Dünya, İnvesting
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Psikolojik direnç olan 16 seviyesinin geçilmesinin ardından alımların hız kazandığı paritede şuan için 16,14
.2021 hareketine devam eden kurda 16,25 seviyesi
seviyesinden fiyatlama görüyoruz. Yükselen kanal içerisindeki
direnç olarak karşımıza çıkıyor. 16.25 seviyesini üzerinde kalıcılık durumunda 17 seviyelere doğru hız
kazanabiliriz. Destek olarak ise eski direnç olan 16 seviyesini izlemede olacağız.

EURUSD
Geçtiğimiz hafta oluşan Euro lehine işlemlerin, yeni haftada da devam ettiği görüldü. Yeni güne ise bir miktar
satıcılı başlayan paritede, gün içi fiyatlamalarda teknik olarak ilk etapta 1.0680 bölgesi kritik olacak. Bu
seviyenin altında kalıcılıklarda; 1.0635 ve 1.0580-1.0565 bölgelerine doğru geri çekilmeler söz konusu olabilir.
1.0680 bölgesinin kalıcılıkla aşılması halinde ise; Euro lehine işlemler yine ön plana çıkabilir. Bu durumda da;
1.0800 bölgesine doğru alıcılı işlemler görülebilir.
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EURUSD’ye benzer hareketler gördüğümüz Pound/Dolar
paritesinde, şuan için 1.2540 civarında fiyatlama
görülmekte. Gün içerisinde görülebilecek yukarı yönlü hareketlerde; 1.2625-1.2630 bölgesi kritik olacak. Öyle
ki, buranın kalıcılıkla aşılması durumunda; teknik olarak .2021
Pound lehine işlemlerde ivmelenme görülebilir. Diğer
yandan, gün içi geri çekilmelerde ise; 1.2500 seviyesi ilk etapta önem arz edecek. Bu tarafta da, 1.2500 bölgesi
altına kalıcılıkla inilmesi durumunda; 1.2410-1.2380 bölgesine doğru Dolar lehine işlemler ön plana çıkabilir.

BRENT PETROL
Dün, dalgalı bir seyir izleyen emtiada; şuan için 114.80 civarında fiyatlama görülmekte. Gün içi yukarı yönlü
hareketlerde; dün aşılamayan 115 Dolar seviyesi yine kritik olacak. Öyle ki, buranın aşılması durumunda; 120
Dolar bölgesine doğru alıcılı işlemler ön plana çıkabilir. Diğer yandan, olası geri çekilmelerde ise; 109 Dolar
seviyesi önemli olacak. Bu tarafta da, 109 Dolar seviyesi altına kalıcılıkla inilmesi durumunda; 106, 102 ve 98
Dolar destek noktaları bir kez daha takibe alınabilir.
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Şuan için 1856 seviyesinde fiyatlanan Değerli Metal’de,
son 5 işlem gününde oluşan pozitif hareketlerin
devamında; 1864-1869 direnç bölgesi kritik olacak. Öyle ki, buranın kalıcılıkla aşılması durumunda; alıcılı
işlemlerin daha fazla ivme kazanması söz konusu olabilir.
Diğer yandan, Bu bölge altında kalıcılıklarda ise;
.2021
emtiada geri çekilmeler ön plana çıkabilir. Bu durumda da; 1849, 1840 ve 1832 gibi destek noktaları ilk etapta
takip edilebilir.

ONS GÜMÜŞ
20.45 bölgesinden tepki alımları gördüğümüz emtiada, son gündeki bu alım hareketiyle destek seviyesinde
tutunmaya devam ediyor. Şuan için 22 civarında fiyatlama görülen emtiada, teknik olarak 22.30-21.45 bölgesi
kritik olacak. Öyle ki, bu seviye üzerinde kalıcılıklarda; alıcılı işlemlerin devamlılığı söz konusu olabilecekken,
21.35’in kırılması durumunda ise; yeniden satış baskısı ön plana çıkabilir.
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Dün, 3951 seviyesinden yatay kapanış gördüğümüz endekste,
yeni günde ise şuan için; 3965 seviyesinden
pozitif fiyatlama görülmekte. Geri çekilmelerin devam etmesi halinde; 3920 ve 3850 destek bölgeleri bir kez
daha izlenebilir. Diğer taraftan, olası yukarı yönlü ataklarda
.2021ise; 3980, 4028 ve 4060 direnç bölgeleri takip
edilebilir.

DAX40
Dünü 14140 direnç bölgesi altında kapatan endeks düşen trendinin içine geri girdi. Trend altında olmasından
dolayı satışların olması durumunda, aşağıda destek seviye olan 13950’nin altına kalıcılıkla inilmesi durumunda;
satıcılı işlemler ön plana çıkabilir. Ancak, 13950 altına inilememesi veya altına inilse dahi kalıcılık
sağlanamaması halinde ise; oluşabilecek alıcılı işlemlerde 14140 üzerine kalıcılıkla çıkılıp çıkılmayacağı önemli
olacak. Bu tarafta da, 14140’ın üzerine kalıcılıkla çıkılması durumunda; alıcılı işlemlerin ön plana çıkması söz
konusu olabilir.
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*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım
.2021
danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin
risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel
sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk
ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım
kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. İnternet sitemizdeki her türlü tablo ve
grafikler güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır. Sitemizde bulunan iç ve dış
piyasalara ait tablo, grafik ve analizlerin doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte ve bilgiler belli bir gelirin
sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.
Forex İşlemleri Risk Uyarısı: Kaldıraçlı alım satım (Forex) işlemleri; düşük teminatlarla büyük miktarlı
pozisyonların alınabildiği yüksek oranda risk içeren işlemlerdir. Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kâr
elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.
Lütfen olabilecek bütün riskleri anladığınızdan emin olun ve gerekiyorsa bağımsız danışmanlardan profesyonel
tavsiye ve yardım alın. Sayfada verilen tüm bilgiler genel niteliktedir ve müşterilerin alım satım kararını
destekleyebilecek düzeyde bilgi bulunmayabilir.
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