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USD / TRY

19.12.2018

Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. Akşam saatlerinde Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Trump ile Erdoğan’ın FETÖ
terör örgütü elebaşısı olan Fetullah Gülen’in iadesi hakkında görüştüklerini ancak Trump’ın dosyaya baktıklarını
iade için şu an bir gelişme olmadığını ifade ettiler. Dün Türk Lirası cinsi varlıklarda değer kazançları görüldü.
ABD’de ise Trump 50 baz puan faiz artırımının normal olduğunu ve bu yıl bu oranın korunmasını ve Fed’in daha fazla
faiz artırmaması gerektiğini tekrarladı. Açıklamanın ardından ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde
düşüş görüldü. Kurda hafif değer kayıpları yaşandı.
Bugün yurtiçinde Merkez Bankası’nın 13 Aralık’ta yaptığı Para Politikası Kurulu Toplantısı’nın toplantı tutanakları
yayınlayacak. Tutanakların ardından TL paritelerinde volatilitenin yüksek olacağını düşünüyoruz. Ancak gözler Fed
faiz kararında olacak. Fed’in faizleri 25 baz puan artırması bekleniyor. Ancak asıl önemli olan nokta Fed’in faiz artışı
değil 2019 yılına dair açıklayacakları faiz projeksiyonları olacaktır. Fed’in 2019 yılında kaç faiz artıracağına dair
vereceği işaret ABD 10 yıllıkları ve dolar endeksinde sert fiyatlamaların görülmesine sebep olabilecektir.
Teknik olarak baktığımızda 5.3300 desteğinin altında önce 5.2940 ve arkasından 5.2700 seviyesine kadar düşüşler
görülebilir. Yukarıda ise 5.3575 seviyesinin üzerinde önce 5.3975 ve arkasından 5.4400 direncine kadar yükseliş
yaşanabilir.

FİNANS
KILAVUZ

EUR / USD

19.12.2018

Dün Euro Bölgesi’nde Almanya IFO iş güven endeksi beklentilerin altında 101.4 olarak gerçekleşirken bu veri aynı
zamanda 2013 Ekim’den bu yana en düşük değer oldu. Avrupa ekonomisinde görülen değer kaybının sürmesi
tüketici güvenine yansırken euroya yönelik endişeler giderek artmakta. ABD’de ise Trump 50 baz puan faiz artırımının normal olduğunu ve bu yıl bu oranın korunmasını ve Fed’in daha fazla faiz artırmaması gerektiğini tekrarladı.
Açıklamanın ardından ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde düşüş görüldü. Parite, dolar endeksindeki
düşüşle birlikte yükseliş yaşadı.
Bugün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakin olacak. Ancak gözler Fed faiz kararında olacak. Fed’in faizleri 25 baz puan
artırması bekleniyor. Ancak asıl önemli olan nokta Fed’in faiz artışı değil 2019 yılına dair açıklayacakları faiz
projeksiyonları olacaktır. Fed’in 2019 yılında kaç faiz artıracağına dair vereceği işaret ABD 10 yıllıkları ve dolar
endeksinde sert fiyatlamaların görülmesine sebep olabilecektir.
Teknik olarak baktığımızda tekrar üçgen içine giren parite yükselişini sürdürdü. Yukarıda 1.1400 seviyesinin
kırılması halinde önce 1.1442 seviyesi test edilecektir. 1.1442 seviyesinin kırılması halinde ise paritede yeni bir
yükseliş hareketi başlayacak ve parite de 1.1507 direnci görülebilir. Aşağıda ise 1.1335 seviyesinin altında satış
baskısı hızlanacak önce 1.1270 ve arkasından 1.1215 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir.

FİNANS
KILAVUZ

ALTIN

19.12.2018

Dün ABD’de veri akışı sakindi ancak Başkan Trump 50 baz puan faiz artırımının normal olduğunu ve bu yıl bu oranın
korunmasını ve Fed’in daha fazla faiz artırmaması gerektiğini tekrarladı. Açıklamanın ardından ABD 10 yıllık tahvil
faizlerinde ve dolar endeksinde düşüş görüldü. Altın fiyatları dün yatay seyretti.
Bugün gözler Fed faiz kararında olacak. Fed’in faizleri 25 baz puan artırması bekleniyor. Ancak asıl önemli olan
nokta Fed’in faiz artışı değil 2019 yılına dair açıklayacakları faiz projeksiyonları olacaktır. Fed’in 2019 yılında kaç
faiz artıracağına dair vereceği işaret ABD 10 yıllıkları ve dolar endeksinde sert fiyatlamaların görülmesine sebep
olabilecektir.
Teknik olarak baktığımızda 1250 seviyesinin üzerinde önce 1262 ve arkasından 1268 direncine doğru yükseliş
görülebilir. Aşağıda ise 1245 desteğinin altında önce 1233 ve arkasından 1216 seviyesine kadar düşüşler yaşanabilir.

FİNANS
KILAVUZ

GBP / USD

19.12.2018

Dün İngiltere’de gündem yine Brexit ‘ti. İngiltere Brexit Bakanı yaptığı açıklamalarda Birleşik Krallık’ı anlaşmasız
Brexit’e hazırlamanın öncelik olduğu konusunda bakanlar arasında görüş birliği olduğunu söyledi. Anlaşmasız
Brexit haberleri sterlin üzerinde aşağı yönlü baskı yaratmaya devam ediyor. ABD’de ise Trump 50 baz puan faiz
artırımının normal olduğunu ve bu yıl bu oranın korunmasını ve Fed’in daha fazla faiz artırmaması gerektiğini
tekrarladı. Açıklamanın ardından ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde düşüş görüldü. Parite, dolar
endeksindeki düşüşle birlikte yükseliş yaşadı.
Bugün İngiltere’den gelecek enflasyon verileri sterin tarafında ön planda olacaktır. İngiltere’de TÜFE verisi % 2.3
beklenirken çekirdek TÜFE ise % 1.8 olarak beklenmekte. İngiltere’de son aylarda enflasyon tarafında bir dengelenme yaşandığını görüyoruz. Verinin beklentilerin üzerinde gelmesi paritede yükselişlere sebep olabilecekken
beklentilerin altında kalacak verilerde paritede düşüş izlenebilir. Ancak gün içinde gözler Fed faiz kararında olacak.
Fed’in faizleri 25 baz puan artırması bekleniyor. Ancak asıl önemli olan nokta Fed’in faiz artışı değil 2019 yılına dair
açıklayacakları faiz projeksiyonları olacaktır. Fed’in 2019 yılında kaç faiz artıracağına dair vereceği işaret ABD 10
yıllıkları ve dolar endeksinde sert fiyatlamaların görülmesine sebep olabilecektir.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2590 seviyesinin altında önce 1.2528 ve arkasından 1.2475 desteğine kadar
düşüşler görülebilir. Yukarıda ise 1.2700 seviyesinin üzerinde önce 1.2760 ve arkasından 1.2800 direnci test
edilebilir.

FİNANS
KILAVUZ

EUR / TRY

19.12.2018

Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. Akşam saatlerinde Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Trump ile Erdoğan’ın FETÖ
terör örgütü elebaşısı olan Fetullah Gülen’in iadesi hakkında görüştüklerini ancak Trump’ın dosyaya baktıklarını
iade için şu an bir gelişme olmadığını ifade ettiler. Dün Türk Lirası cinsi varlıklarda değer kazançları görüldü. Dün
Euro Bölgesi’nde Almanya IFO iş güven endeksi beklentilerin altında 101.4 olarak gerçekleşirken bu veri aynı
zamanda 2013 Ekim’den bu yana en düşük değer oldu. Avrupa ekonomisinde görülen değer kaybının sürmesi
tüketici güvenine yansırken euroya yönelik endişeler giderek artmakta.
Bugün yurtiçinde Merkez Bankası’nın 13 Aralık’ta yaptığı Para Politikası Kurulu Toplantısı’nın toplantı tutanakları
yayınlayacak. Tutanakların ardından TL paritelerinde volatilitenin yüksek olacağını düşünüyoruz. Ancak gözler Fed
faiz kararında olacak. Fed’in faizleri 25 baz puan artırması bekleniyor. Ancak asıl önemli olan nokta Fed’in faiz artışı
değil 2019 yılına dair açıklayacakları faiz projeksiyonları olacaktır. Fed’in 2019 yılında kaç faiz artıracağına dair
vereceği işaret ABD 10 yıllıkları ve dolar endeksinde sert fiyatlamaların görülmesine sebep olabilecektir.
Teknik olarak baktığımızda 6.1220 seviyesinin üzerinde önce 6.2000 ve arkasından 6.2850 direncine doğru alım
yaşanabilir. Aşağıda ise 6.0440 seviyesinin altında önce 5.9900 ve arkasından 5.9100 desteği test edilebilir.

FİNANS
KILAVUZ

BIST100

19.12.2018

Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. Akşam saatlerinde Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Trump ile Erdoğan’ın FETÖ terör
örgütü elebaşısı olan Fetullah Gülen’in iadesi hakkında görüştüklerini ancak Trump’ın dosyaya baktıklarını iade için şu an bir
gelişme olmadığını ifade ettiler. Dün Türk Lirası cinsi varlıklarda değer kazançları görüldü. ABD’de Başkan Trump’ın 50 baz
puan faiz artırımının normal olduğunu ve bu yıl bu oranın korunmasını ve Fed’in daha fazla faiz artırmaması gerektiğini
tekrarlamasının ardından ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde düşüş görülmesi gelişmekte olan ülke borsa ve
para birimleri üzerinde baskıyı azalttı. BİST100 bu açıklamadan pozitif etkilenerek yükseliş yaşadı. BİST100 endeksi dünü %
1.24’lük değer artışıyla 91.074 puandan tamamlanırken işlem hacmi 4.5 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektörel bazda en çok
değer artışı % 8.52 ile finansal kiralama ve faktöring şirketlerinde olurken bankacılık endeksi % 3.10’luk artışla yükselişi
destekleyen unsur oldu.
Bugün yurtiçinde Merkez Bankası’nın 13 Aralık’ta yaptığı Para Politikası Kurulu Toplantısı’nın toplantı tutanakları yayınlayacak.
Tutanakların ardından borsada volatilite yükselebilir. Ancak gözler Fed faiz kararında olacak. Fed’in faizleri 25 baz puan
artırması bekleniyor. Ancak asıl önemli olan nokta Fed’in faiz artışı değil 2019 yılına dair açıklayacakları faiz projeksiyonları
olacaktır. Fed’in 2019 yılında kaç faiz artıracağına dair vereceği işaret ABD 10 yıllıkları ve dolar endeksinde sert fiyatlamaların
görülmesine sebep olabilecektir. Fed faiz kararının borsa üzerindeki etkisini Perşembe sabahı açılış fiyatlarında göreceğiz.
Teknik olarak baktığımızda borsada satış baskısı sürüyor. Aşağıda 89.500 seviyesinin altında önce 88.600 ve arkasından
85.900 seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 91.500 seviyesinin üzerinde önce 93.500 ve arkasından 94.750 direnci
test edilebilir.

FİNANS
KILAVUZ

DAX

19.12.2018

Dün Euro Bölgesi’nde Almanya IFO iş güven endeksi beklentilerin altında 101.4 olarak gerçekleşirken bu veri aynı
zamanda 2013 Ekim’den bu yana en düşük değer oldu. Alman ekonomisinde görülen değer kaybının sürmesi
tüketici güvenine yansırken euroya yönelik endişeler giderek artmakta. Dax’ta bu paralelde değer kayıplarını
hızlandırdı.
Bugün Almanya’da ÜFE verisi açıklanacak. Verinin % - 0.1 azalması bekleniyor. Böylelikle Mart 2018’den beri ilk defa
ÜFE’de eksi bir rakam görebiliriz. AMB Başkanı Draghi enflasyonda önümüzdeki aylarda bir gerileme beklediklerini
ifade etmişti. Üretici maliyetleri cephesinde görülebilecek bu düşüş TÜFE’ye de yansıyabilir. Dax’ta aşağı yönlü
eğilim veri sonrasında devam edebilir. Bir diğer önemli gelişmede Fed faiz kararı olacaktır. Her ne kadar Fed’in faiz
artırımı sırasında Dax kapalı olsa da etkilerini yarın açılış rakamlarında göreceğiz.
Teknik olarak baktığımızda Dax’ta tepki alımlarının geldiğini görüyoruz. 10.700 desteğinin altında önce 10.585 ve
arkasından 10.450 seviyesine kadar düşüşler devam edebilir. Yukarıda ise 10.900 seviyesinin üzerinde önce 11.000
ve arkasından 11.200 direnci test edilebilir.

FİNANS
KILAVUZ

WTI

19.12.2018

Bu gece yarısı Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından özel sektöre ait açıklanan petrol stoklarının 3.45 milyon varil
arttığı görüldü. Petrol stoklarındaki artış petrol fiyatlarının gerilemesine neden oldu. Özellikle OPEC’in petrol
fiyatlarındaki düşüşü durdurmak için üretim kesintisiyle aldığı önlemlerin ABD’nin rekor seviyesindeki üretimi ile
engellendiğini ve küresel petrol arzının küresel petrol talebinden çok olduğunu ifade etmiştik. Bu tabloda henüz bir
değişiklik yok.
Bugün ABD’den ham petrol stokları açıklanacak. Beklentiler stokların 2.7 milyon varil azalması yönünde. Beklentilerin üzerinde gelecek bir veri petrol fiyatlarındaki düşüşü hızlandırabilir. Beklenin altında kalınması halinde ise
petrol fiyatlarında tepki alımları görülebilir. Geçen hafta açıklanan verilerde petrol stokları 1.2 milyon varil azalış
göstermişti.
Teknik olarak flama formasyonunu kıran petrolde satışların sertleştiğini izledik. Aşağı yönlü baskı sürüyor. 47.55
seviyesinin kırılması halinde önce 48.42 ve arkasından 49.85 direncine doğru alım görülebilir. Aşağıda ise 46.08
desteğinin altında önce 45.09 ve arkasından 43.80 seviyesine kadar düşüş yaşanabilir.

FİNANS
KILAVUZ

BTC / USD

19.12.2018

Bitcoinde alımların devam etmesini bekliyoruz. Teknik olarak baktığımızda yukarıda 3.793 seviyesinin üzerinde
önce 3.911 ve arkasından 4.033 direncine doğru alım yaşanabilir. Aşağıda ise 3.680 seviyesinin kırılması halinde
önce 3.583 ve arkasından 3.485 desteğine kadar düşüş görülebilir.

FİNANS
KILAVUZ

ETH / USD

19.12.2018

Teknik olarak ethereuma baktığımızda üçgenin kırılmasının ardından alımlardaki artış devam edecektir. Yukarıda
104.63 seviyesinin üzerinde önce 107.83 ve arkasından 112.00 direncine doğru alım yaşanabilir. Aşağıda ise 100.72
seviyesinin altında önce 96.27 ve arkasından 92.00 desteğine doğru satış görülebilir.

FİNANS
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Ekonomik Takvim

19.12.2018

BEKLENTİ - ÖNCEKİ
EURO BÖLGESİ 10:00 ALMANYA ÜFE

% - 0.1

% 0.3

% 2.3

% 2.4

İNGİLTERE

12:30 TÜFE

İNGİLTERE

12:30 ÜFE GİRDİ

% - 2.8

% 0.8

İNGİLTERE

12:30 ÜFE ÇIKTI

% - 0.1

% 0.3

İNGİLTERE

12:30 ÇEKİRDEK TÜFE

% 1.8

% 1.9

İNGİLTERE

12:30 KONUT FİYAT ENDEKSİ

% 3.3

% 3.5

İNGİLTERE

12:30 PERAKENDE FİYAT ENDEKSİ

% 3.2

% 3.3

İNGİLTERE

14:00 CBI SANAYİ SİPARİŞ BEKLENTİSİ

6

10

KANADA

16:30 TÜFE

% - 0.1

% 0.3

KANADA

16:30 ÇEKİRDEK TÜFE

ABD

16:30 CARİ HESAP

İSVİÇRE

17:00 İSVİÇRE MERKEZ BANKASI ÇEYREKLİK BÜLTEN

ABD

18:00 MEVCUT KONUT SATIŞLARI

ABD

18:30 HAM PETROL STOKLARI

ABD

22:00 FED FAİZ KARARI

ABD

22:00 FED FAİZ PROJEKSİYONLARI

ABD

22:30 FED BAŞKANI POWELL KONUŞMASI

% 0.4
- 125 B

- 101 B

5.20 M

5.22 M
- 1.2 M

% 2.50

% 2.25

