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� 24 Şubat Cuma sabahı veri açıklamaları bakımından sakin bir güne başlıyoruz. ABD tarafında TSİ 18:00’de 
açıklanacak yeni konut satışları verisi dışında dikkat çeken veri yok. 

� ABD Hazine Bakanı Mnuchin’in mali politikaların ekonomiye etkisinin 2017 yılında sınırlı kalabileceği 
yorumuyla 50 günlük hareketli ortalamanın altına sarkan dolar endeksi, Cuma gününe yatay-eksi bölgede 
başladı. Mnuchin ayrıca, vergi reformunun en önemli ekonomik öncelik olduğunu ve  Ağustosa kadar kabul 
edilmesini beklediklerini açıkladı. Doların bundan sonraki yönü için Trump’ın 28 Şubattaki kongre 
konuşması belirleyici olacak. Dolar endeksi 101,03-100,95 dar bandında hareket ediyor.  

� EURUSD, 1,0595 seviyesine kadar yükselerek, 50 günlük hareketli ortalamasını test etti. İki günlük 
yükselişine Cuma sabahı itibariyle ara vermiş görünen parite, 1,0582 seviyesinden açıldıktan sonra 
1,0586’ya kadar yükseldi ve buradan gördüğü satışlar ile 1,0570’e kadar geriledi. İşlemler açılış 
seviyelerinden geçiyor.  

� USDJPY 112,61 seviyesinden açıldıktan sonra 112,96’ya kadar yükseldi. 112,5 desteğinin kırılması 
durumunda 111,74 seviyesindeki 100 günlük hareketli ortalama önemli olacak.  

� Altın 1250 direncini test ediyor, perşembe gününü yaklaşık %1 prim ile sonlandıran değerli metal Cuma 
sabahı oldukça dar bir bantta hareket ederek yön arıyor. En yüksek 1250,55 test edildi. Gümüşün 200 
günlük hareketli ortalamanın üzerine yerleşmiş olması altın pozitif. 
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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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