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AVRUPA SPOT FX 
 

20.02.2017 

 

 Haftanın ilk işlem gününde ABD hisse endeksleri kapalı, vadeliler ise erken kapanacaklar. Avrupa tarafında 

da gündemi etkileyecek ekonomik veri açıklaması bulunmuyor. Avrupa tarafının öğleden önce öne çıkan 

verisi Almanya Ocak ayı PPI verisi oldu, veri 2,0% beklentisinin üzerinde 2,4% açıklandı. TSI.18:00’de ise 

Euro Bölgesi tüketici güvenini takip edeceğiz. 

 

 G10 para birimlerinin genelinde Cuma’ya göre kazanımlı seyir var, sadece Japon Yeni’nde satıcılar öne 

çıkmış durumda. Asya seansında Japonya ticaret dengesi Ocak ayı verisini izlemiştik ve beklentinin 

üzerinde açık verdi. USDJPY paritesi Cuma gününü 113,00 seviyesi altında kapatmıştı, bugün açılışı 

112,93 seviyesinden yapmasının ardından 113,24’e kadar yükseliş gerçekleştirdi. 

 

 EURUSD paritesinde hareket sakin, 1,0620 etrafında seyrediyor. Parite günün açılışını 1,0614 

seviyesinden gerçekleştirmesinin ardından 1,0602’ye kadar düşüş gerçekleştirse de hem 1,0600’nın 

psikolojik gücü hem de 1,0596’da bulunan 50 günlük hareketli ortalama parite için destek konumundalar. 

 

 Spot altın yaklaşık %5’lık bantta sakin hareket ediyor, bugün vadelilerin de erken kapanacak olması 

sebebiyle altında sakin harek beklenebilir, an itibariyle 1235 seviyesinden işlem geçmekte.  
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Günlük Takvim 

Lütfen son sayfada yer alan önemli yasal uyarıya bakınız. 
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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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