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GÜN İÇİ ANALİZLER
EUR/USD GÜN İÇİ YORUM
ECB’nin geçen hafta yapmış olduğu toplantısında faizlerde değişikliğe gitmemesi ile USD karşısında
güçlenen EURO yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Bugün 1.3905 seviyesine kadar yükselen parite
15.10 itibariyle 1.3888 seviyesinde işlem görüyor. Paritenin seyri açısından takip edilen Euro Bölgesi Sanayi Üretimi datasının ardından öğleden sonra veri takvimi sakin. Euro Bölgesi’nde Sanayi Üretimi Ocak ayında aylık bazda %0.2 gerileyerek %0.5’lik artış beklentilerini karşılayamadı. Ancak veri
ve faiz eklentilerinden bağımsız hareket eden EUR/USD paritesinde teknik olarak kritik seviyelerde
bulunuyoruz. Aşırı alımı işaret eden RSI(14) = 67 baz alınarak kısa vadede bir aşağı yönlü düzeltme
beklenebilir. EUR/USD’de 1.3890 direnci gücünü korurken, günün devamında paritede 1.38501.3915 bandında işlemler öngörüyoruz.

BIST100 GÜN İÇİ YORUM
Asya piyasalarındaki olumsuz havanın etkisi, aynı zamanda TL’deki değer kaybının etkisiyle BIST100
güne 62.296 seviyesi ile satıcılı başladı. Dolar/TL’nin 2.2588‘e, döviz sepetinin 2.6910 seviyesine
kadar yükselmesi de BIST100’deki satış baskısı üzerinde etkili oldu. Yurtiçinde cari açık verisinin
takip edildiği günde, öğleden sonra veri akışı sakin. TCMB verilerine göre Cari Açık Ocak ayında
4.88 milyar dolar olarak gerçekleşirken, yıllıklandırılmış açık 64 milyar dolar oldu. Cari işlemler açığı
bir önceki yılın aynı ayına göre 932 milyon dolar azalırken, Dış Ticaret Açığı 630 milyon dolar azalarak 5 milyar 239 milyon dolara geriledi. Piyasalardaki olumsuz havanın etkisiyle endeksin satıcılı
seyrini sürdürmesini beklemekteyiz. BIST100’de 62.500 direnci gücünü korurken, satış baskısının
devamında 62.200 desteği takip edilecek.
Destekler: 62.200-61.580
Dirençler: 62.500-63.600

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir.

