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ABD SPOT FX 
 

16.02.2017 

 Veriler ne kadar pozitif sinyal verse de, ABD’de Trump’ın mali genişleme yönündeki planlarının açıklığa 

kavuşmaması, ABD Doları’ndaki istikrarsız seyre zemin oluşturmaya devam ediyor.  Gelişmekte olan para 

birimleri ile ABD Doları arasında ayrışma devam ederken, Kasım ayı öncesinde –0,3 seviyesinde seyreden 

korelasyon –0,50’ye ulaşmış bulunuyor.  Gün içinde en yüksek 101,05’e kadar tırmanan Dolar endeksi ABD 

seansına doğru %0,5 kayıpla 100,70’in hemen üzerinde seyretmekte. 

 Günün ikinci yarısındaki veri trafiği TSİ 16:30’daki ABD verileri ile start verdi.  1,226 milyon seviyesinde 

seyretmesi beklenen Ocak ayı konut başlangıçları 1,246 milyon seviyesinde seyrederken, bir önceki aya 

ilişkin konut başlangıçları 1,279 milyon ile pozitif revizyona uğradı.  Bir önceki açıklamaya oranla pozitif 

revizyonun öne çıktığı inşaat izinleri de 1,230 milyon beklentisine karşı 1,285 milyon seviyesinde 

gerçekleşti.  ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 245.000 beklentisine karşı 239.000 seviyesinde 

gerçekleşirken, 2,050 milyon seviyesinde seyretmesi beklenen devam eden başvuruların 2,076 milyon 

seviyesinde seyrettiği açıklandı.  Şubat ayı Philadelphia FED iş dünyası görünüm endeksi ise 18,0’e 

gerileme beklentisine karşı 43,3’e yükseldi. 

 Erken saatlerde başlayan Dolar satışları ile EURUSD cephesinde alım yönlü momentumda artış 

gözlemlenmekte.  1,0594’te bulunan 50 günlük hareketli ortalamasından destek alan EURUSD çifti ABD 

açılışına doğru %0,4 primle 1,0640’lı seviyelerde işlem görürken, haftanın kaybının büyük bir bölümünü de 

silmiş bulunuyor.   

 Bir süredir 100 günlük hareketli ortalamasını kapanış bazında alt sınır olarak kullanan GBPUSD ise zayıf 

Dolar karşısında tekrar 1,2500’i yukarı yönlü test etmekte.  1,2455-1,2524 aralığında dalgalanan GBPUSD 

çifti ABD hisse senedi piyasaları açılışına doğru %0,3 primle 1,2500’ten işlem görürken, 100 günlük 

hareketli ortalama bugün 1,2420’de seyretmekte. 

 Risk iştahının azalış kaydettiği günde Japon Yeni cephesinde alım yönlü hareketlilik devam etmekte.  

EURJPY 121,00’de yatay işlem görürken, GBPJPY %0,1 kayıpla 142,00’nin hemen üzerinde seyretmekte.  

Dün 115,13’te bulunan 50 günlük hareketli ortalamasında tepki satışlarının öne çıktığı USDJPY ise 

114,00’ün de altına gerileyerek güne %0,4 kayıpla 113,70’ten devam etmekte. 

 Değer kaybeden Dolar ile değerli metallerde değer kazancı öne çıkarken, azalan risk iştahı alım yönlü 

momentum artışını destekliyor.  1232,21’e kadar gerileyen spot altın, ABD seansına doğru %0,3 primle 

1239,45 gün içi zirvesinin hemen altında işlem görürken, spot gümüş %0,5 değer kazancının etkili olduğu 

günde 18,0700’den işlem görmekte. 

 Güne ilişkin veri açıklama trafiği TSİ 17:45’teki ABD haftalık Bloomberg tüketici konforu ve Şubat ayı 

Bloomberg ekonomik beklentiler anketi açıklanacaktır. 
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Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. 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. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz 
ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun 
sonuçlar doğurmayabilir. 
 
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul 
Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım 
Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.  çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 
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