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USD / TRY

20.12.2018

Dün yurt içinde veri akışı sakindi. Gün içerisinde önce ABD’nin patroit füzeleri konusunda Türkiye ile 3.5 milyar dolarlık satış
konusunda anlaşma sağlandığı arkasından akşam saatlerine yakın ABD’nin Suriye’den askerlerini çekeceğini açıklaması Türk
Lirası cinsi varlıklarda pozitif algılandı ve TL’nin değer kazanmasıyla kurda düşüşler görüldü. ABD’de ise gözler merakla
beklenen Fed faiz kararındaydı. Fed beklenildiği gibi faizleri 25 baz puan artırarak % 2.50’ye yükseltirken 2019 yılına ilişkin faiz
artırım beklentilerini 3’ten 2’ye çekmiş oldu. Fed ayrıca 2019 yılı büyüme oranını % 2.5’tan % 2.3’e indirirken enflasyonu %
2.0’den % 1.9’a indirdi. Fed Başkanı Powell yaptığı açıklamalarda enflasyonun beklediklerinden daha düşük noktaya geldiğini
ve küresel büyüme rakamlarındaki düşüş nedeniyle 2019 faiz beklentilerini aşağı yönlü revize ettiklerini açıkladı. ABD Başkanı
Donald Trump'ın Fed'in politikalarına yönelik eleştirileriyle ilgili soruyu "Siyasi değerlendirmeler Fed politikasında rol
oynamaz." şeklinde yanıtladı. Powell ayrıca bilanço küçültme miktarının şu ana kadar düşük olduğunu ancak bunun ciddi
sorunlar yaratmadığın söyledi. Ücret artışlarının devam etmesini beklediklerini ifade eden Powell, ücret artışlarının enflasyonist olmasının gerekmediğini vurguladı. Açıklamaların ardından özellikle dolar endeksinde değer kazanımları görülürken ABD
10 yıllık tahvil faizlerinde de satış görülmemesi güvercin yapılan açıklamaların piyasa tarafından önden fiyatlandığını bize
gösterdi. Açıklama sonrası kurda değer artışları yaşandı.
Bugün yurt içinde ve ABD’de veri akışı sakin. Ancak yurtiçi piyasalar bugün Fed faiz kararının yansımalarını takip edeceğiz.
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 5.3500 seviyesinin üzerinde önce 5.3975 ve arkasından 5.4400 direncine doğru alım
yaşanabilir. Aşağıda ise 5,2465 seviyesinin altında önce 5.2000 ve arkasından 5.1600 desteğine kadar düşüş görülebilir.

FİNANS
KILAVUZ

EUR / USD

20.12.2018

Dün Euro Bölgesi’nde Almanya’da ÜFE verisi beklentilerin üzerinde % 0.1 artış kaydetti. Ancak Mayıs’tan bu yana görülen genel
düşüş eğiliminin devam ettiğini izledik. Avrupa Birliği Komisyonu bir süredir İtalya ile yaşanan bütçe açığı konusunda
uzlaşmanın sağlandığını ve disiplin prosedürünün durdurulduğunu açıkladı. Açıklamanın ardından euroda sert değer
kazanımları yaşandı. ABD’de ise gözler merakla beklenen Fed faiz kararındaydı. Fed beklenildiği gibi faizleri 25 baz puan
artırarak % 2.50’ye yükseltirken 2019 yılına ilişkin faiz artırım beklentilerini 3’ten 2’ye çekmiş oldu. Fed ayrıca 2019 yılı
büyüme oranını % 2.5’tan % 2.3’e indirirken enflasyonu % 2.0’den % 1.9’a indirdi. Fed Başkanı Powell yaptığı açıklamalarda
enflasyonun beklediklerinden daha düşük noktaya geldiğini ve küresel büyüme rakamlarındaki düşüş nedeniyle 2019 faiz
beklentilerini aşağı yönlü revize ettiklerini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed'in politikalarına yönelik eleştirileriyle
ilgili soruyu "Siyasi değerlendirmeler Fed politikasında rol oynamaz." şeklinde yanıtladı. Powell ayrıca bilanço küçültme
miktarının şu ana kadar düşük olduğunu ancak bunun ciddi sorunlar yaratmadığın söyledi. Ücret artışlarının devam etmesini
beklediklerini ifade eden Powell, ücret artışlarının enflasyonist olmasının gerekmediğini vurguladı. Açıklamaların ardından
özellikle dolar endeksinde değer kazanımları görülürken ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de satış görülmemesi güvercin yapılan
açıklamaların piyasa tarafından önden fiyatlandığını bize gösterdi. Açıklama sonrası paritede düşüş yaşandı.
Bugün Euro Bölgesi’nde ve ABD’de veri akışı sakin. Ancak piyasalar bugün Fed faiz kararının yansımalarını takip edeceğiz.
Teknik olarak baktığımızda 1.1350 seviyesinin altında önce 1.1270 ve arkasından 1.1215 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
Yukarıda ise 1.1400 seviyesinin üzerinde önce 1.1440 ve arkasından 1.1488 direnci test edilebilir.

FİNANS
KILAVUZ

ALTIN

20.12.2018

Dün ABD’de gözler merakla beklenen Fed faiz kararındaydı. Fed beklenildiği gibi faizleri 25 baz puan artırarak %
2.50’ye yükseltirken 2019 yılına ilişkin faiz artırım beklentilerini 3’ten 2’ye çekmiş oldu. Fed ayrıca 2019 yılı büyüme
oranını % 2.5’tan % 2.3’e indirirken enflasyonu % 2.0’den % 1.9’a indirdi. Fed Başkanı Powell yaptığı açıklamalarda
enflasyonun beklediklerinden daha düşük noktaya geldiğini ve küresel büyüme rakamlarındaki düşüş nedeniyle
2019 faiz beklentilerini aşağı yönlü revize ettiklerini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed'in politikalarına
yönelik eleştirileriyle ilgili soruyu "Siyasi değerlendirmeler Fed politikasında rol oynamaz." şeklinde yanıtladı.
Powell ayrıca bilanço küçültme miktarının şu ana kadar düşük olduğunu ancak bunun ciddi sorunlar yaratmadığın
söyledi. Ücret artışlarının devam etmesini beklediklerini ifade eden Powell, ücret artışlarının enflasyonist olmasının
gerekmediğini vurguladı. Açıklamaların ardından özellikle dolar endeksinde değer kazanımları görülürken ABD 10
yıllık tahvil faizlerinde de satış görülmemesi güvercin yapılan açıklamaların piyasa tarafından önden fiyatlandığını
bize gösterdi. Açıklama sonrası altın fiyatlarında değer artışları yaşandı.
Bugün ABD’de veri akışı sakin. Ancak piyasalar bugün Fed faiz kararının yansımalarını takip edeceğiz.
Teknik olarak baktığımızda ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüşe rağmen değer kaybeden altın fiyatlarında satış
baskısı aratacaktır. Aşağıda 1237 seviyesinin altında önce 1230 ve arkasından 1215 desteğine kadar düşüş
yaşanabilir. Yukarıda ise 1245 seviyesinin üzerinde önce 1250 ve arkasından 1258 direnci test edilebilir.

FİNANS
KILAVUZ

GBP / USD

20.12.2018

Dün İngiltere’de açıklanan enflasyon verilerinde yıllık bazda TÜFE beklentiler dahilinde % 2.3 gerçekleşirken yıllık bazda çekirdek TÜFE ise % 1.8 olarak
geldi. TÜFE, 2017 Mart ayından bu yana en düşük seviyeye gerilerken çekirdek TÜFE’de Nisan 2017’den bu yana en düşüş seviyeye indi. İngiltere Merkez
Bankası Ekim ve Kasım aylarına ait enflasyonun % 2.5 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin etmişti. Böylelikle enflasyon Merkez Bankası’nın beklentisinin
altında kaldı. ABD’de ise gözler merakla beklenen Fed faiz kararındaydı. Fed beklenildiği gibi faizleri 25 baz puan artırarak % 2.50’ye yükseltirken 2019
yılına ilişkin faiz artırım beklentilerini 3’ten 2’ye çekmiş oldu. Fed ayrıca 2019 yılı büyüme oranını % 2.5’tan % 2.3’e indirirken enflasyonu % 2.0’den % 1.9’a
indirdi. Fed Başkanı Powell yaptığı açıklamalarda enflasyonun beklediklerinden daha düşük noktaya geldiğini ve küresel büyüme rakamlarındaki düşüş
nedeniyle 2019 faiz beklentilerini aşağı yönlü revize ettiklerini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed'in politikalarına yönelik eleştirileriyle ilgili
soruyu "Siyasi değerlendirmeler Fed politikasında rol oynamaz." şeklinde yanıtladı. Powell ayrıca bilanço küçültme miktarının şu ana kadar düşük
olduğunu ancak bunun ciddi sorunlar yaratmadığın söyledi. Ücret artışlarının devam etmesini beklediklerini ifade eden Powell, ücret artışlarının
enflasyonist olmasının gerekmediğini vurguladı. Açıklamaların ardından özellikle dolar endeksinde değer kazanımları görülürken ABD 10 yıllık tahvil
faizlerinde de satış görülmemesi güvercin yapılan açıklamaların piyasa tarafından önden fiyatlandığını bize gösterdi. Açıklama sonrası paritede düşüş
yaşandı.
Bugün ABD’de veri akışı sakin. İngiltere’de ise Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. Faizlerde ve varlık satın alım programında herhangi bir değişiklik
beklemiyoruz. Açıklanacak toplantı tutanaklarında Brexit meselesinin ekonomiye vereceği ağır hasarın ne düzeyde olacağı fiyatlamalarda belirleyici
olacak. Enflasyonun beklentilerin altında gelmesi ayrıca İngiltere Merkez Bankası’nın enflasyon hedeflerini düşürmesine neden olabilir. Böyle bir durumda
sterlinde değer kayıpları yaşanabilir.
Teknik olarak baktığımızda satış baskısının artmasını beklediğimiz paritede 1.2605 seviyesinin altında önce 1.2560 ve arkasından 1.2486 desteğine kadar
düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2640 seviyesinin üzerinde önce 1.2680 ve arkasından 1.2800 direnci test edilebilir.

FİNANS
KILAVUZ

EUR / TRY

20.12.2018

Dün yurt içinde veri akışı sakindi. Gün içerisinde önce ABD’nin patroit füzeleri konusunda Türkiye ile 3.5 milyar
dolarlık satış konusunda anlaşma sağlandığı arkasından akşam saatlerine yakın ABD’nin Suriye’den askerlerini
çekeceğini açıklaması Türk Lirası cinsi varlıklarda pozitif algılandı ve TL’nin değer kazanmasıyla kurda düşüşler
görüldü. Dün Euro Bölgesi’nde Almanya’da ÜFE verisi beklentilerin üzerinde % 0.1 artış kaydetti. Ancak Mayıs’tan bu
yana görülen genel düşüş eğiliminin devam ettiğini izledik. Avrupa Birliği Komisyonu bir süredir İtalya ile yaşanan
bütçe açığı konusunda uzlaşmanın sağlandığını ve disiplin prosedürünün durdurulduğunu açıkladı. Açıklamanın
ardından euroda değer kazanımları yaşandı ancak kur bundan etkilenmedi. Dün akşam Fed faiz kararının ardından
Türk Lirası değer kaybederken kurda da yükseliş görüldü.
Bugün Euro Bölgesi’nde ve ABD’de veri akışı sakin. Ancak yurtiçi piyasalar bugün Fed faiz kararının yansımalarını
takip edeceğiz.
Teknik olarak baktığımızda kurda yükseliş beklentimizi koruyoruz. 6.0650 seviyesinin kırılması halinde önce 6.1200
ve arkasından 6.2000 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Aşağıda ise 6.0200 seviyesinin ardından 5.9875 ve
arkasından 5.9225 desteğine kadar düşüş devam edebilir.

FİNANS
KILAVUZ

BIST100

20.12.2018

Dün yurt içinde veri akışı sakindi. Gün içerisinde önce ABD’nin patroit füzeleri konusunda Türkiye ile 3.5 milyar
dolarlık satış konusunda anlaşma sağlandığı arkasından akşam saatlerine yakın ABD’nin Suriye’den askerlerini
çekeceğini açıklaması Türk Lirası cinsi varlıklarda pozitif algılandı ve TL’nin değer kazanmasıyla borsada alımlar
hızlandı. Diğer pozitif faktörler ise İtalya bütçe sorununun ortadan kalkması ve Avrupa borsalarına gelen alımlar idi.
BİST100 endeksi dünü % 1.62’lik değer kazancıyla 92.552 puandan tamamlarken işlem hacmi 5.4 milyar TL olarak
gerçekleşti. Sektörel bazda en çok değer kazanan sektör % 4.56 ile ulaştırma sektörü olurken bankacılık sektörü %
2.96’lık değer kazancıyla borsadaki yükselişi destekleyen unsur oldu.
Dün akşam Fed faiz kararının ardından ABD borsalarında sert satışlar yaşanırken biz bu negatifliğin BİST100
üzerinde de devam edeceğini ve borsanın günü satıcılı karşılamasının ardından gün içerisinde baskı altında kalma
ihtimalini yüksek gördüğümüzü ifade edelim.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 91.500 desteğinin altında önce 89.600 ve arkasından 88.600 desteğine kadar
düşüş görülebilir. Yukarıda ise 92.800 seviyesinin üzerinde önce 93.800 ve arkasından 95.000 direnci test edilebilir.

FİNANS
KILAVUZ

DAX

20.12.2018

Dün Euro Bölgesi’nde Almanya’da ÜFE verisi beklentilerin üzerinde % 0.1 artış kaydetti. Ancak Mayıs’tan bu yana
görülen genel düşüş eğiliminin devam ettiğini izledik. Avrupa Birliği Komisyonu bir süredir İtalya ile yaşanan bütçe
açığı konusunda uzlaşmanın sağlandığını ve disiplin prosedürünün durdurulduğunu açıkladı. Açıklamanın ardından
Avrupa borsalarında olduğu gibi Dax’ta da değer kazanımları yaşandı.
Bugün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakin. Ancak İngiltere Merkez Bankası’nın Brexit’e vurgu yapması halinde Avrupa
borsalarının bundan nasıl etkileneceğini izleyeceğiz. Ayıca dün Powell konuşması sonrası ABD borsalarında
yaşanan sert satış dalgasının bugün Avrupa’ya sıçrayabileceğini ve Avrupa borsalarının da başta Dax olmak üzere
satış baskısı altında kalabilme ihtimalini yüksek gördüğümüzü belirtmeliyiz.
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

20.12.2018

Dün ABD’de açıklanan ham petrol stokları beklentilerin altında 0.5 milyon azalış gösterdi. Beklentiler stokların 2.7
milyon varil azalması şeklindeydi. Petrol stoklarının beklenildiği gibi azalmaması petrolde gün içerisinde alımların
yaşanmasını sağladı. Ancak daha sonra Fed faiz kararının açıklanmamasının ardından toplantı tutanaklarında
global büyümenin yavaşlayacağına dair vurgu yapılması petrolde fiyatların baskılanmasını sağladı.
Teknik olarak baktığımızda 47.50 seviyesinin kırılması halinde önce 48.30 ve arkasından 49.57 seviyesine kadar
yükseliş yaşanabilir. Aşağıda ise 47.00 desteğinin altında önce 46.26 ve arkasından 45.20 desteğine kadar düşüş
görülebilir.

FİNANS
KILAVUZ

BTC / USD

20.12.2018

Bitcoinde kritik seviye 3.911. Bu seviyenin üzerinde alımlar sertleşebilir. 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

20.12.2018

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 99.20
seviyesinin altında önce 96.27 ve arkasından 92.00 desteğine doğru satış görülebilir.

FİNANS
KILAVUZ

Ekonomik Takvim

20.12.2018

BEKLENTİ - ÖNCEKİ
İSVİÇRE

10:00 TİCARET DENGESİ

EURO BÖLGESİ 12:00 CARİ HESAP

3.20 B

3.75 B

18.4 B

17.0 B

% 0.3

% - 0.5

İNGİLTERE

12:30 PERAKENDE SATIŞLAR

İNGİLTERE

14:00 CBI GERÇEKLEŞMİŞ SATIŞLAR

İNGİLTERE

15:00 İNGİLTERE MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI

% 0.75

% 0.75

İNGİLTERE

15:00 İNGİLTERE VARLIK SATIN ALIM PROGRAMI

435 B

435 B

İNGİLTERE

15:00 İNGİLTERE MB FAİZ KARARI OYLAMASI

0-0-9

0-0-9

İNGİLTERE

0-0-9

0-0-9

KANADA

15:00 İNGİLTERE MB VARLIK SATIN ALIM
PROGRAMI OYLAMASI
16:30 ADP TARIM DIŞI İSTİHDAM DEĞİŞİKLİĞİ

KANADA

16:30 TOPTAN SATIŞLAR

% 0.2

% - 0.5

ABD

16:30 PHİLADELPHİA FED İMALAT ENDEKSİ

15.6

12.9

ABD

16:30 İŞSİZLİK BAŞVURULARI

219 K

206 K

ABD

18:00 CB ÖNCÜL ENDEKS

% 0.0

% 0.1

19

- 23.0 K

