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17.02.2017 

 Haftanın son işlem gününde ABD tarafında veri akışı oldukça sınırlı, TSİ:18:00’da Ocak ayına ait öncü 

endeks açıklanacak ve kısmen önemli olacaktır. Avrupa tarafında ise İngiltere perakende satışlar verisi 

günün en önemli verisi durumundaydı ve beklentilerin altında kaldı.  

 EURUSD paritesi 2 günlük yükselişin ardından tekrar eksi bölgede ve %0.20 kayıpla 1.0650 seviyelerinden 

işlem görüyor. 1.06 seviyesinde bulunan 50 günlük hareketli ortalama aşağı yönlü hareketin devam etmesi 

durumunda karşımıza çıkacak en önemli destek noktası olacaktır.  

 İngiltere tarafında beklentilerin altında açıklanan perakende satışlar verisinden sonra 1.24 seviyesinin altına 

kadar bir satış baskısıyla karşılaşan GBPUSD paritesi kayıplarının bir kısmını geri alsa da hala eksi 

bölgede ve %0.50 kayıpla 1.2430 seviyelerinden işlem görüyor. Parite 1.24 seviyesinin altında kapanış 

bazında kalırsa satış baskısı artabilir. 1.2415 seviyesinde bulunan 100 günlük ve 1.2404 seviyesinde 

bulunan 50 günlük hareketli ortalamalar parite için takip edilecek önemli destek noktaları olacaktır.  

 Spot altın ise dar bir bantta işlem görüyor ve yaklaşık $3 primle $1242 seviyelerinde. $1240 üzeri bir 

kapanış olursa kısa süreli de olsa yukarı yönlü bir hareket izleyebiliriz.  

 G10 para birimlerine baktığımızda dolara karşı sadece Yen’in değer kazanabildiğini görüyoruz, yaklaşık %

0.40 kayıpla 112.75 seviyesinden işlem gören USDJPY paritesi aşağı yönlü hareketinin 3. gününde.  
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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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