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Sabah Notu
FED, FAİZLERİ %1,75’TEN %2,00’YE YÜKSELTTİ…
FED, dün akşam gerçekleşen toplantıda beklendiği gibi politika faizini 25
baz puan artırdı, ve faizleri daha hızlı bir şekilde artırabileceğinin sinyalini
verdi. Bu yıl yapılan ikinci faiz artırımıyla beraber faiz oranı %1,75-2,00
seviyelerine ulaştı. Açıklamanın ardından ortaya konan projeksiyonlara
göre FED 2018 yılı içerisinde toplam 4, 2019'da 3, 2020'de ise 1 faiz
artırımı öngörüyor. Kararın açıklanmasının ardından basın toplantısı
gerçekleştiren Powell; enflasyonun %2 hedefine yaklaştığını, İşsizliğin
düşük seviyelerde ve ekonominin iyi bir seyirde olduğunu, İşgücü
piyasasının güçlü kalmaya devam etmesini beklediğini ifade etti. FED'in
medyan politika faizi beklentisi 2018 sonu için %2.4, 2019 sonu için %3.1
oldu. Faiz kararı öncesi %2.94 seviyesindeki ABD 10 yıllık tahvil faizi %2.98
seviyelerine geldi. 4. Çeyreğe ilişkin işsizlik beklentisi, Mart'taki %3.8'den
%3.6'ya revize edildi. Uzun vadeli enflasyon beklentileri ise hafif değişti, ek
faiz artışları %2 enflasyon hedefi ve büyümeyle bağıntılı olacak.
TL dün %1,09 değer kaybıyla dolara karşı negatif ayrışanlar arasında yerini
aldı. Gün içerisinde ABD 10 yıllık tahvil faizleri %2.94 – %3.00 bandında
hareket etti ve günü %2.96’dan kapattı.
Dün yurtiçinde Nisan ayı yıllık sanayi üretimi, İngiltere’de TÜFE ve ÜFE,
ABD’de ÜFE, Euro Bölgesinde istihdam değişimi ve sanayi üretimi verileri
takip edildi. Dün açıklanan verilere göre, yurtiçinde Nisan ayı sanayi
üretimi aylık %0,7 artış şeklinde olan beklentinin üzerinde %0,9 artış ve
yıllık %6,2 artış şeklinde gerçekleşti. Euro bölgesinde 1.Çeyrekte istihdam
yıllık %1,4 arttı, Nisan ayına ilişkin Sanayi üretimi ise yıllık %2,5 artış
şeklinde olan beklentinin altında kalarak %1,7 artış şeklinde gerçekleşti.
ABD’de ÜFE aylık bazda %0,2 artış şeklinde olan beklentinin üzerinde %0,3
artış şeklinde gerçekleşirken, yıllık bazda ise %3,1’e yükseldi.
BUGÜN TSİ 14:45 AVRUPA MERKEZ BANKASI TOPLANTISI FAİZ KARARI VE
15:30 BAŞKAN DRAGHİ’NİN AÇIKLAMALARI BEKLENİYOR...
ECB faiz kararı toplantısına ilişkin beklentiler büyük ölçüde değişim
yapılmayacağı yönünde.
Bugün ayrıca Çin ve Japonya’da Sanayi üretimi, Almanya’da TÜFE,
İngiltere’de perakende satışlar, ABD’de ithalat ihracat fiyat endeksi,
perakende satışlar verileri takip edilecek.
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USDTRY
USDTRY yükselişini FED’in faiz artırım kararıyla beraber sürdürdü, buna
paralel olarak paritedeki yükseliş trendi devam etmekte.
Türk Lirası, günü ABD Doları karşısında 1.09% değer kaybı ile tamamladı.
Teknik olarak bakıldığında USDTRY orta vadeli yükseliş eğilimi ve kısa vadeli
yükseliş eğilimi devam etmekte. USDTRY paritesinde kısa vadeli direnç
seviyeleri 4.6680 ve 4.7030'de, destek seviyeleri ise 4.6330 ve 4.5970'de
bulunmaktadır.
*Grafikler saatlik olarak gösterilmiştir.

EURUSD
FED’in 25 baz puanlık faiz artırımına paralel olarak EURUSD paritesi Başkan
Powell’ın basın toplantısı sırasında baskılandı, bugünkü ECB toplantısı
paritenin seyri açısından belirleyici olacak.
Euro, günü ABD Doları karşısında 0.39% değer kazancı ile tamamladı. Teknik
olarak bakıldığında EURUSD orta vadeli yükseliş eğilimi ve kısa vadeli yükseliş
eğilimi devam etmekte. EURUSD paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri
1.1847 ve 1.1920'de, destek seviyeleri ise 1.1774 ve 1.1701'de
bulunmaktadır.
*Grafikler saatlik olarak gösterilmiştir.

ALTIN
Son günlerde yatay seyrini koruyan altın, FED in faiz artırım kararının daha
önceden fiyatlanmasına bağlı olarak ardından doların gobal olarak hafif
yükselmesiyle birlikte negatif seyir izlemekte.
Altın, günü 0.26% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak bakıldığında
Altın orta vadeli yükseliş eğilimi ve kısa vadeli yükseliş eğilimi devam
etmekte. Altın'da kısa vadeli direnç seviyeleri 1311 ve 1324'te, destek
seviyeleri ise 1298 ve 1284'de bulunmaktadır.
*Grafikler saatlik olarak gösterilmiştir.

BRENT
OECD ticari petrol stokları, beş yılın ortalamasının altında olarak 26 milyon
varil’de kaldı. Buna paralel olarak taleplerdeki artış nedeniyle Brent pozitif
seyrediyor.
Brent, günü 1.13% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak bakıldığında
Petrol orta vadeli düşüş eğilimi ve kısa vadeli yükseliş eğilimi devam
etmekte. Petrol'de kısa vadeli direnç seviyeleri 77.90 ve 79.50'de, destek
seviyeleri ise 76.30 ve 74.70'te bulunmaktadır.
*Grafikler saatlik olarak gösterilmiştir.
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