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USD/TRY: Bugün ABD’de açıklanacak enflasyon rakamları piyasanın odağında. Artan enflasyon beklentileri ile geçen ay
açıklanan olumlu enflasyon, son açıklanan saatlik ücretlerle tahvil faizlerinde sert yükselişler görülmüştü. Tahvil
faizlerindeki yükseliş hisse senetleri piyasalarında sert satışlara neden olmuş; oynaklıkta ciddi artış yaşanmıştı. Risk pozitif
ortamda baskı altında kalan Dolar da kısmi destek bulmuştu. Bu kapsamda da bugünkü veri önemli. TSİ 16:30’da
açıklanacak enflasyon verisinde beklenti ılımlı artış. Manşet veride %0,3 çekirdek veride ise %0,2 oranında artış
bekleniyor. Yıllık manşet enflasyon beklentisi %1,9, çekirdek enflasyon beklentisi ise %1,7. Bugün ABD’de açıklanacak ve
yakından izlenecek diğer veri ise TSİ 16:30’da açıklanacak perakende satışlar (Beklenti manşet %0,2; çekirdek %0,5 aylık
artış) verisi. Verilerin beklentileri karşılayamaması durumunda halihazırda baskı altında kalan Dolar üzerindeki baskının
belirginleşmesine neden olabilir. Dolar’daki olası zayıflama ile birlikte kur da 3,76/77 desteğini hedefleyebilir. Aksi durumda
3,8265 ara direncinin üzerinde 3,85 güçlü direnci gündeme gelebilir. Son olarak bu sabah yurtiçinde cari işlemler dengesi
takip edildi. Buna göre Aralık'ta 7,7milyar USD cari açık verildi. Beklenti 7,5 milyar USD idi. Aralık rakamları ile birlikte
2017’de ise cari açık 47,1 milyar USD oldu. Verinin etkisi sınırlı kaldı.

EUR/USD: Geçen hafta değer kazanan Dolar’ın bu hafta kar satışları ile karşılaştığını izledik. Dolar’daki baskı ile birlikte
Cuma günü 1,2242 seviyesinden kapatan parite 1,2392 seviyesine kadar yükseldi. Haftanın önemli verisi ise bugün
öğleden sonra ABD’de açıklanacak enflasyon verisi olacaktır. Aynı saate yine ABD’de perakende satışlar izlenecekken,
TSİ 13:00’de Avrupa’da son çeyrek büyüme rakamları ve sanayi üretimi takip edilecektir. Paritede üzerinde ise daha çok
enflasyon verisi etkili olabilecekken, beklentileri karşılamayan bir veride halihazırda baskı altındaki Dolar’da geri çekilmeler
belirginleşebilir ve paritede yükseliş görülebilir. Dirençler 1,2400 - 1,2435 ve 1,2475 seviyesinde. Diğer yandan, olası
düşüşlerde ise 1,2345 – 1,2300 ve 1,2260 destekleri izlenebilir.
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XAU/USD: Dün 1.321 - 1.331 bandında hareket eden ons altın günü 1.329'dan kapattı. ABD on yıllık tahvil faizlerinde geri
çekilme ve Dolar'ın zayıf seyri ons altın fiyatlarına destek verdiği söylenebilir. Bugün de ons altında takip ettiğimiz 1.335
seviyesi etrafında hareket etmekte. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.350 hedeflenebilir. Ara direnç
1.344 seviyesinde. Diğer yandan, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.330 seviyesinin altında 1.324 ve 1.318 takip edilebilir.
Bugün ABD’den TSİ 16:30’da açıklanacak Ocak ayı enflasyon başta olmak üzere perakende satışlar verisi yakından
izlenecektir.
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Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı
hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım
danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle,
sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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