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NOTLAR

Zaman Ülke Önem Veri Beklenti Önceki

10:00   EUR ** Almanya Perakende Satışları (Yıllık) (Oca) 3,5% -1,9%

10:00   EUR ** Almanya Perakende Satışları (Aylık) (Oca) 0,9% -1,9%

11:00   EUR * İspanya İşsizlik Değişimi -7,2K 63,7K

11:10   EUR ** ECB’den Mersch’in Konuşması    

*****   GBP *** İngiltere Başbakanı Theresa May’in Konuşması    

12:00   EUR * İtalya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (4. Çeyrek) 1,6% 1,8%

12:00   EUR * İtalya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (4. Çeyrek) 0,3% 0,5%

12:30   GBP ** İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Şub ) 50,5 50,2

13:00   GBP *** İngiltere Merkez Başkanı (BoE) Başkanı Carney Konuşması    

18:00   USD ** Michigan Tüketici Hissiyatı (Şub ) 99,5 95,7

21:00 ***** ** Baker Hughes Sondaj Kuyusu Sayısı  799

Günlük Ekonomik Takvim



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Merkezin Güncesi adlı bloğunda yer alan
bir araştırmaya göre Türkiye'de kırmızı etin pahalı olmasının ardında yatan başlıca yapısal
faktör, hayvancılıktaki yüksek yem girdileri.Türkiye’de bir taraftan dana eti talebi hızlı bir
şekilde artarken, diğer taraftan üretim maliyeti üzerinde besi yemi kaynaklı olarak ciddi bir
baskının söz konusu olduğu belirtilen araştırmayı Merkez Bankası Uzmanı Hüseyin Songül
kaleme aldı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, 23 Şubat haftasında 148,9 milyon dolarlık hisse senedi aldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri
açıklandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 23 Şubat haftasında net 148,9 milyon
dolarlık hisse senedi ve 241 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken,
13,4 milyon dolarlık Özel Sektör Tahvil ve Bonosu (ÖST) sattı.

Türkiye

Euro Bölgesi'nde imalat sektörü, sağlam bir hızda büyümeyi sürdürse de büyüme hızının

zirveye ulaşmış olabileceğini işaret etti. IHS Markit'in Perşembe günü açıkladığı veriye

göre, bölgede imalat PMI, Şubat ayında 58.6'ya indi. Veriye ilişkin ilk tahmin, 58.5 idi.

BME ve Markit Economics, Almanya'nın Şubat ayı imalat sektörü satın alma yöneticileri

endeks (PMI) verilerini açıkladı. Buna göre Almanya'da imalat PMI'sı Şubat ayında 60.6

seviyesine geriledi. Veriye ilişkin ilk tahmin 61.1 idi. İmalat PMI'sı bir önceki yılın aynı

döneminde 56.8 seviyesinde gerçekleşmişti.

Euro / İngiltere Bölgesi

ABD'de tüketici harcamaları Ocak ayında önceki aya kıyasla azaldı. ABD Ticaret
Bakanlığı'nın verilerine göre Ocak ayında kişisel gelirler % 0.4, harcamalar % 0.2 arttı.
Beklenti gelirlerin % 0.3, harcamaların % 0.2 artmasıydı. Fed'in tercih ettiği enflasyon
göstergesi PCE endeksi aylık %0.1'den %0.4'e yükseldi, yıllık %1.7 ile beklentiye
paralel arttı. Çekirdek PCE aylık %0.2'den %0.3'e çıkarken yıllık %1.5 arttı. Yıllık artış
böylece 4. ayda da değişmedi.

Fed Başkanı Jerome Powell ABD Senatosu'nda para politikası sunumunu yaptı. Powell
ekonomide aşırı ısınma olmadığını, Merkez Bankası'nın istihdam ve enflasyonu dengede
tutmak amacıyla kademeli faiz artışlarına devam edeceğini belirtti. Powell "Zaman
içinde kademeli faiz artışlarına devam ederek enflasyon ve istihdamı dengelemeyi,
enflasyonun hedefe yükselmesini sağlamayı, aynı zamanda ekoominin aşırı
ısınmamasını sağlamaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı. Temsilciler Meclisi'nde salı
günü yaptığı sunumu tekrar eden Powell ekonominin güçlü olduğunu, ekonominin
karşılaştığı bazı büyük sorunların artık sorun olmaktan çıktığını ve enflasyonun %2'ye
doğru yükseldiğini ifade etti.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, deflasyona istikrarlı bir son vermek için hükümet ve

merkez bankasının işbirliği yapmak zorunda olduklarını söyledi. Abe, "20 yıllık deflasyon

sonrasında, Japonya'nın artık bir deflasyona uğramadığı bir durum yaratmayı

başarabildik. Ne yaptıysak kısa bir süre içinde yaptık" dedi.

Abe, politikalarının istihdam yaratmaya odaklandığını vurgulayarak, "Hükümet ve

Japonya Merkez Bankası, sıkı işbirliği içinde çalışmalı ve deflonu yenmek için tüm

araçları kullanmalı" dedi.

Asya / Pasifik
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USDTRY EURUSD GBPUSD USDJPYFX

İSTATİSTİK

FX piyasalarında volatilite artmış ve 91 seviyesini hedefleyen DXY 90,15 seviyelerine çekilmiş; aynı zamanda ABD 10 yıllık tahvil faizleri %2,81, 2 yıllık tahvil faizleri %2,22 seviyesine

gerilemiştir. ABD Başkanı Trump’ın gelecek hafta içinde ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında ek gümrük vergileri getireceği haberleri küresel piyasalarda

doların gerilemesine, endekslerin düşmesine ve risk iştahının azalmasına neden oldu. Fed’in enflasyon göstergesi PCE Ocak ayında beklenti dahilinde gerçekleşirken, Fed Başkanı

Powell da Senato önünde, önceki gün TM’de yaptığı sunumu tekrarladı ancak bu sefer «ekonominin aşırı ısındığına dair işaretlerin olmadığı» şeklindeki yorumuya daha az şahin bir

görüntü çizdi. USDTRY 3,81 bandı üzerinde hareketine devam ediyor, 3,82 gün içi direnç ve aşılırsa hedef 3,85 olur. 3,78 seviyesi kısa vadeli destek olmayı sürdürmektedir.

Risk bildirimi için son sayfayı ziyaret ediniz. 0850 288 88 28

DİRENÇLER

3.8170 3.8490 3.8800

DESTEKLER

3.7780 3.7470 3.7160

USDTRY Teknik Analizi

https://www.kapitalfx.com/lp/gunluk-forex-analiz?utm_source=arastirma&utm_campaign=gunluk_bulten&utm_medium=gunluk_bulten&utm_term=pdf
https://www.kapitalfx.com/lp/gunluk-forex-analiz?utm_source=arastirma&utm_campaign=gunluk_bulten&utm_medium=gunluk_bulten&utm_term=pdf
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USDTRY EURUSD GBPUSD USDJPYFX

Risk bildirimi için son sayfayı ziyaret ediniz. 

FX/EURUSD

Dün Euro Bölgesi’nde PMI verileri, ABD’de PCE, ISM verileri ve Powell’ın konuşması izlenirken genelde beklenti dahilinde olan veri ve açıklamalar piyasalarda etki yaratmadı. Etkiyi

yaratan daha çok ABD Başkanı Trump’ın daha önce kaynaklarca dile getirilen çelik ve alimünyum ithalatına ek gümrük vergisi oranını %25 ve %10 olarak telaffuz etmesi oldu ve bu

gelecek hafta gerçekleştirilebilir. Bu noktada DXY’nin yükselişi terse dönmüş, aynı zamanda ABD tahvil faizleri de gerilemiştir. USD’nin gerilemesi pariteyi yukarı taşırken, olası bir

ticaret savaşında Euro Bölgesi’nin yüksek cari fazlasıyla dayanıklı bir görüntü sergileyeceği görülüyor. Bu yüzden EUR’daki güçlenme de rasyoneldir diyebiliriz. EUR 1,2230 üzerinde

kalıcı olursa 1,2360 bir sonraki direnç olarak hedeflenecek; 1,2230’un yeniden altına geçilmesi durumunda ise satışlar tekrar ağırlık kazanacaktır.

0850 288 88 28

EURUSD Teknik Analizi

DİRENÇLER

1.2360 1.2460 1.2550

DESTEKLER

1.2230 1.2130 1.2030

https://www.kapitalfx.com/lp/gunluk-forex-analiz?utm_source=arastirma&utm_campaign=gunluk_bulten&utm_medium=gunluk_bulten&utm_term=pdf
https://www.kapitalfx.com/lp/gunluk-forex-analiz?utm_source=arastirma&utm_campaign=gunluk_bulten&utm_medium=gunluk_bulten&utm_term=pdf
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GBP, İngiltere ve Avrupa Birliği arasında yaşanan Brexit taslağı krizi ile beraber sert şekilde gerilemiştir. Başbakan Theresa May, AB tarafından sunulan “ayrılık” taslağının özellikle

Kuzey İrlanda ve Birleşik Krallık sınırı konusunda tartışmalı olduğunu belirterek, söz konusu taslağın hiçbir İngiltere Başbakanı tarafından kabul edilebilir olmadığını ifade etti. Bugün

May’in yapacağı açıklamalar öncesinde GBP halen baskı altında kalmaktadır, GBP boğaları ise şu anda pariteyi 1,38 üzerinde tutmak için çabalamaktalar. Eğer May’in bugünkü

konuşması hafta içindeki açıklamalarla paralel olur ve «hard Brexit» senaryosuna ağırlık kazandırırsa GBP 1,35 ve altını da hedefleyebilir. Yakın vadelid estekler 1,36550 ve 1,35 –

1,3490 şeklinde görülmektedir. 1,3920 seviyesi ise paritenin 1,38 bandına tutunduğunda hedefleyeceği direnç seviyesidir.

FX/GBPUSD

NOTLAR MAKRO FX EMTIA ENDEKSLER İSTATİSTİK

USDTRY EURUSD GBPUSD USDJPYFX

Risk bildirimi için son sayfayı ziyaret ediniz. 0850 288 88 28

DİRENÇLER

1.3920 1.4080 1.4210

DESTEKLER

1.3780 1.3650 1.3490

GBPUSD Teknik Analizi

https://www.kapitalfx.com/lp/gunluk-forex-analiz?utm_source=arastirma&utm_campaign=gunluk_bulten&utm_medium=gunluk_bulten&utm_term=pdf
https://www.kapitalfx.com/lp/gunluk-forex-analiz?utm_source=arastirma&utm_campaign=gunluk_bulten&utm_medium=gunluk_bulten&utm_term=pdf
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USDTRY EURUSD GBPUSD USDJPYFX

Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi getireceğini açıklamasıyla beraber piyasalarda artan volatilite yeniden dengeleri JPY lehine değiştirmiştir ve JPY

pozisyonlanmaların artmasıyla beraber USDJPY kurundaki hareket de 106 seviyelerine doğru gerçekleşmiştir. Hem USD’nin gerilemesi, hem de JPY’ye gelen güvenli varlık alımları

paritede momentumun aşağıya doğru olmasına yol açmaktadır. Mevcut trend hareketinde ana destek olan 105,50 seviyesine yaklaşmış durumdayız, burası geçilirse aşağı hareket

bir alt kademeye geçmiş olacak; gün içi destekler ise 104,50 ve 103,60 olarak izlenebilir. Kısa vadede direnç seviyeleri 106,50 ve 107,50 olarak izlenecektir.

FX/USDJPY

Risk bildirimi için son sayfayı ziyaret ediniz. 0850 288 88 28

DİRENÇLER

106.50 107.50 108.70

DESTEKLER

105.50 104.50 103.60

USDJPY Teknik Analizi

https://www.kapitalfx.com/lp/gunluk-forex-analiz?utm_source=arastirma&utm_campaign=gunluk_bulten&utm_medium=gunluk_bulten&utm_term=pdf
https://www.kapitalfx.com/lp/gunluk-forex-analiz?utm_source=arastirma&utm_campaign=gunluk_bulten&utm_medium=gunluk_bulten&utm_term=pdf
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Dün açıklanan ABD verileri ışığında Ocak ayı çekirdek PCE enflasyonunun beklentiler dahilinde gerçekleşmesinin altın üzerinde baskıyı devam ettirdiğini gördük. PCE verilerinden

sonra 1315 USD desteğini kıran altın 1300 USD civarlarına kadar gerilese de, Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi getireceği açıklamalarının piyasalarda

yarattığı endişe ve USD’nin gerilemesi kapsamında altın tekrar yükselerek eski seviyelerine döndü. Altın halen 1315 USD desteği üzerinde ve dünkü yükseliş haricinde aşağı yönlü

baskı devam ediyor. Alımların biraz daha anlam kazanması için 1325 – 1330 USD bandı üzerine hareket gereklidir, 1315 USD üzerindeki yukarı tepkiler cılız kaldıkça aşağı yönlü

teknik kırılımlarda 1300 USD desteğinin görülmesi an meselesi olacaktır.

NOTLAR MAKRO FX EMTIA ENDEKSLER İSTATİSTİK

Altın PetrolEMTIA

EMTİA/ALTIN

Risk bildirimi için son sayfayı ziyaret ediniz. 0850 288 88 28

DİRENÇLER

1335 1350 1365

DESTEKLER

1315 1300 1285

XAUUSD Teknik Analizi

https://www.kapitalfx.com/lp/gunluk-forex-analiz?utm_source=arastirma&utm_campaign=gunluk_bulten&utm_medium=gunluk_bulten&utm_term=pdf
https://www.kapitalfx.com/lp/gunluk-forex-analiz?utm_source=arastirma&utm_campaign=gunluk_bulten&utm_medium=gunluk_bulten&utm_term=pdf
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AltınEMTIA

EMTİA/PETROL

Petrol fiyatları, piyasalarda artan USD baskısının emtialara talebi azaltmasıyla beraber stok verileri sonrasındaki satışların devam etmesiyle zayıf seyrini sürdürdü ve bu kapsamda

Brent petrolün de 63,40 USD desteğini test ettiğini gördük. Ancak sonradan Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına ek vergi açıklamaları USD’nin değer kaybederek emtia tarafına

gelen alımları desteklemesini sağladı ve Brent petrol de bir miktar tepki yükselilşi kaydetti. Teknik olarak 64,80 USD üzerine fiyat tutunamazsa 63,40 USD aşağıda bir sonraki hedef

olacaktır.

Risk bildirimi için son sayfayı ziyaret ediniz. 0850 288 88 28

DİRENÇLER

64.80 65.90 67.10

DESTEKLER

63.40 62.10 61.10

Brent Petrol Teknik Analizi

Petrol

https://www.kapitalfx.com/lp/gunluk-forex-analiz?utm_source=arastirma&utm_campaign=gunluk_bulten&utm_medium=gunluk_bulten&utm_term=pdf
https://www.kapitalfx.com/lp/gunluk-forex-analiz?utm_source=arastirma&utm_campaign=gunluk_bulten&utm_medium=gunluk_bulten&utm_term=pdf
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ABD AvrupaENDEKSLER

ENDEKSLER/S&P500

New York Borsasında endeksler, mart ayının ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı. ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray'da yapılan basın toplantısında, gelecek hafta

içinde ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında ek gümrük vergileri getirileceğini bildirdi. Trump'ın korumacı ticaret politikalarının ABD ekonomisine ve

şirketlerine zarar verebilir, bu da piyasalarda risk oluşturmaktadır. Bu kapsamda S&P 500 endeksinin momentumu da zayıflamıştır, düşüş devam etmektedir. 2.665 seviyesi destek

ve aşağı yönlü kırılması halinde satış derinlik kazanabilir. İlk destek seviyesi olarak ise 2.620 bandı izlenecektir. Mevcut direnç seviyeleri bu noktada 2.700 ve 2.750 olmayı

sürdürmektedir.

Risk bildirimi için son sayfayı ziyaret ediniz. 0850 288 88 28

DİRENÇLER

2.705 2.745 2.795

DESTEKLER

2.665 2.615 2.570

S&P 500 Teknik Analizi

https://www.kapitalfx.com/lp/gunluk-forex-analiz?utm_source=arastirma&utm_campaign=gunluk_bulten&utm_medium=gunluk_bulten&utm_term=pdf
https://www.kapitalfx.com/lp/gunluk-forex-analiz?utm_source=arastirma&utm_campaign=gunluk_bulten&utm_medium=gunluk_bulten&utm_term=pdf
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ABD AvrupaENDEKSLER

ENDEKSLER/DAX

Avrupa Borsaları günü düşüşle tamamladı. Piyasa bir yandan Avrupa ve ABD’den gelen verileri izlerken bir yandan da Fed Başkanı Powell’ın önceki günkü ile aynı olan açıklamalarını

ve Trump’ın korumacı önlemlerini fiyatladı. Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına ek vergi getireceği açıklamasıyla piyasalarda genel görüntü kırmızıya dönerken düşüşlerden

Avrupa endeksleri de payına düşeni aldı. DAX mevcut durumda 12.100 bandı altına geriledi ve ciddi bir satış baskısı altında. 11.900 ve 11.700 sonraki destekler olabilir, 12.100

üzerinde tutunmada ise tepki yükselişlerinde 12.300 direncine bakacağız.

Risk bildirimi için son sayfayı ziyaret ediniz. 0850 288 88 28

DİRENÇLER

12.100 12.300                  12.550

DESTEKLER

11.900 11.700 11.500

DAX Teknik Analizi

02.03.2018

https://www.kapitalfx.com/lp/gunluk-forex-analiz?utm_source=arastirma&utm_campaign=gunluk_bulten&utm_medium=gunluk_bulten&utm_term=pdf
https://www.kapitalfx.com/lp/gunluk-forex-analiz?utm_source=arastirma&utm_campaign=gunluk_bulten&utm_medium=gunluk_bulten&utm_term=pdf
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RİSK BİLDİRİMİ

Forex, kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın 
piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek 

kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. 
Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. Yüksek getiri 

vaatlerine itibar etmeyiniz. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak 
teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan öngörülerin 

gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Bu konu hakkında forex eğitimi almak için forex 
kitap sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

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. 

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım 
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. 

Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece REEL 
KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.’nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan 
ileriye dönük yatırımların sonuçlarından şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, REEL KAPİTAL 

MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve 
ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz.

2017 4’ncü çeyrek müşteri kar/zarar oranı %46.88/ %53.13‘tür.

KapitalFX Araştırma Departmanı
REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 


