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Dün yurt içinde veri akışı sakindi. Ancak TCMB 13 Aralık’ta gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısının tutanaklarını
yayınladı. Tutanaklarda ithal girdi maliyetlerinin kurlardaki düşüş ile yavaşladığı belirtilirken enerji fiyatlarındaki düşüşün
enflasyon açısından olumlu sonuçlar doğurduğundan bahsedildi. Ayrıca Merkez Bankası küresel büyümedeki yavaşlamanın
ve gelişmiş ülkeler para politikası duruşundaki normalleşmenin portföy akımlarını bu ülkelere çekmesini sağlamasına karşın
gelişmiş ülkelerdeki politik ve ekonomik belirsizliklerin portföy akımlarının önünün kesmesini sağladığını bildirdi. Alınan
önlemlerin enflasyonla mücadelede etkili olmasını beklediklerini ancak enflasyon seyrinin hala yüksek olduğunu bu yüzden
sıkı duruşun korunacağının altını çizdi. ABD 10 yıllıklarında ve dolar endeksinde ki düşüşün devam etmesi kur tarafında
satışların yaşanmasını sağladı.
Bugün yurt içinde Aralık ayına ait tüketici güveni açıklanacak. Verinin 59.6 gelmesi bekleniyor. Son aylarda sert düşen veri
Kasım ayında bir miktar yükselmişti. Bu yükselişin devamı gelip gelmeyeceği Türk Lirası cinsi varlıkların fiyatlamalarında
etkili olacaktır. ABD’de ise tüketim tarafını gösteren dayanıklı mal siparişleri ve çekirdek dayanıklı mal siparişleri yakından
takip edilecek. Ancak günün verisi 2018 yılının 3. çeyreğine ait açıklanacak nihai büyüme verisi olacaktır. Büyümenin %3.5
gelmesi bekleniyor. Veriler kurda volatiliteyi artırabilir.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 5.2400 seviyesinin altında önce 5.2000 ve arkasından 5.1600 desteğine kadar düşüş
yaşanabilir. Yukarıda ise 5.2800 seviyesinin üzerinde önce 5.3175 ve arkasından 5.3500 direncine doğru alımlar görülebilir.
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Dün Euro Bölgesi’nde ve ABD’de veri akışı sakindi. Piyasalar Fed faiz kararının yansımalarını takip etti. ABD 10
yıllıklarında ve dolar endeksinde ki düşüşün devam etmesi parite tarafında sert alımların yaşanmasını sağladı.
Bugün Euro Bölgesi’nde Almanya’da GFK tüketici güveni açıklanacak. Son dönemde Alman ekonomisi başta olmak
üzere Avrupa ekonomisinde görülen yavaşlama bir yandan da euro üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. ABD’de
ise tüketim tarafını gösteren dayanıklı mal siparişleri ve çekirdek dayanıklı mal siparişleri yakından takip edilecek.
Ancak günün verisi 2018 yılının 3. çeyreğine ait açıklanacak nihai büyüme verisi olacaktır. Büyümenin %3.5 gelmesi
bekleniyor. Veriler parite fiyatlamasında belirleyici olacaktır.
Teknik olarak baktığımızda oluşan üçgeni yukarı kırılmasıyla sert bir alım yaşadık. Ancak daha fazla yukarı
gitmekte isteksiz davranmakta. Yukarıdan gelen trend çizgisine takılan paritede 1.1485 seviyesinin kırılması halinde
önce 1.1555 ve arkasından 1.1606 direnci test edilebilir. Aşağıda ise 1.1440 seviyesinin altında önce 1.1400 ve
arkasından 1. 1350 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
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Dün ABD’de veri akışı sakindi. Piyasalar Fed faiz kararının yansımalarını takip etti. ABD 10 yıllıklarında ve dolar
endeksinde ki düşüşün devam etmesi parite tarafında sert alımların yaşanmasını sağladı. Özellikle altın fiyatları
hem büyük hem küçük kanalın kesiştiği 1266 seviyesine kadar yükselirken bu seviyeden tekrar kanalın içine
döndü.
Bugün ABD’de tüketim tarafını gösteren dayanıklı mal siparişleri ve çekirdek dayanıklı mal siparişleri yakından
takip edilecek. Ancak günün verisi 2018 yılının 3. çeyreğine ait açıklanacak nihai büyüme verisi olacaktır. Büyümenin %3.5 gelmesi bekleniyor. Açıklanacak veriler sonrası özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde görülecek hareketler altın fiyatlamalarında belirleyici olacaktır.
Teknik olarak baktığımızda kanal tepesi olan 1266 direncinin kırılması halinde önce 1272 ve arkasından 1281
seviyesine kadar sert yükseliş izleyebiliriz. Aşağıda ise 1255 desteğinin altında önce 1251 ve arkasından 1241
seviyesine kadar düşüş görülebilir.
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Dün İngiltere’de gözler İngiltere Merkez Bankası faiz kararındaydı. İngiltere Merkez Bankası faizlerde ve tahvil alım programında herhangi
bir değişiklik yapmadı. Kararların 9 üyenin tamamının oyuyla alındığı görüldü. İngiltere Merkez Bankası (BOE), İngiltere’nin enflasyonunun
önümüzdeki aylarda % 2.00’nin altında yavaşlayabileceğini söylerken Brexit belirsizliğinin arttığını ve bununda büyüme ve hisse senetleri
üzerinde olumsuzluk yarattığını belirtti. BOE, düzenli bir Brexit yapılması halinde önümüzdeki dönemde faiz artışlarına başlayabileceklerinin altını çizdi. Brexit belirsizliğinin asıl etkisinin 4. Çeyrek büyüme rakamlarında görüleceğini ifade etti. ABD’de ise veri akışı sakindi.
Piyasalar Fed faiz kararının yansımalarını takip etti. ABD 10 yıllıklarında ve dolar endeksinde ki düşüşün devam etmesi parite tarafında
sabah saatlerinde alımların yaşanmasını sağlarken İngiltere Merkez Bankası faiz kararı sonrası paritede düşüşler yaşandı.
Bugün İngiltere’de 2018 yılının 3. çeyreğine ilişkin büyüme verisi açıklanacak. Verinin % 0.6 gelmesi bekleniyor. Brexit sürecinde yaşanan
olumsuzluğun ekonomi üzerinde 3. çeyrekte etki yapıp yapmadığını görmemiz açısından veri önemli olacaktır. Veri sonrası sterlin
çaprazlarında sert fiyatlamalar görülebilir. ABD’de ise tüketim tarafını gösteren dayanıklı mal siparişleri ve çekirdek dayanıklı mal
siparişleri yakından takip edilecek. Ancak günün verisi 2018 yılının 3. çeyreğine ait açıklanacak nihai büyüme verisi olacaktır. Büyümenin
%3.5 gelmesi bekleniyor. Veriler parite fiyatlamasında belirleyici olacaktır.
Teknik olarak baktığımızda 1.2670 seviyesinin üzerinde önce 1.2705 ve arkasından 1.2780 direnci test edilebilir. Aşağıda ise kritik bir
destek olan 1.2630 seviyesinin kırılması halinde satışlar sertleşecektir. Bu seviyenin altında önce 1.2605 ve arkasından 1.2528 seviyesine
kadar düşüşler görülebilir.
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Dün yurt içinde veri akışı sakindi. Ancak TCMB 13 Aralık’ta gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısının
tutanaklarını yayınladı. Tutanaklarda ithal girdi maliyetlerinin kurlardaki düşüş ile yavaşladığı belirtilirken enerji
fiyatlarındaki düşüşün enflasyon açısından olumlu sonuçlar doğurduğundan bahsedildi. Ayrıca Merkez Bankası
küresel büyümedeki yavaşlamanın ve gelişmiş ülkeler para politikası duruşundaki normalleşmenin portföy
akımlarını bu ülkelere çekmesini sağlamasına karşın gelişmiş ülkelerdeki politik ve ekonomik belirsizliklerin
portföy akımlarının önünün kesmesini sağladığını bildirdi. Alınan önlemlerin enflasyonla mücadelede etkili olmasını
beklediklerini ancak enflasyon seyrinin hala yüksek olduğunu bu yüzden sıkı duruşun korunacağının altını çizdi.
ABD 10 yıllıklarında ve dolar endeksinde ki düşüşün devam etmesi kur tarafında satışların yaşanmasını sağladı.
Bugün Euro Bölgesi’nde Almanya’da GFK tüketici güveni açıklanacak. Son dönemde Alman ekonomisi başta olmak
üzere Avrupa ekonomisinde görülen yavaşlama bir yandan da euro üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Yurt
içinde ise Aralık ayına ait tüketici güveni açıklanacak. Verinin 59.6 gelmesi bekleniyor. Son aylarda sert düşen veri
Kasım ayında bir miktar yükselmişti. Bu yükselişin devamı gelip gelmeyeceği Türk Lirası cinsi varlıkların fiyatlamalarında etkili olacaktır.
Teknik olarak baktığımızda 6.0650 seviyesinin kırılması halinde önce 6.1200 ve arkasından 6.2000 seviyesine kadar
yükseliş yaşanabilir. Aşağıda ise 6.0000 seviyesinin ardından 5.9620 ve arkasından 5.9225 desteğine kadar düşüş
devam edebilir.
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Dün Fed faiz kararıyla birlikte Powell’ın yaptığı konuşma sonrası küresel bazda hisse senetlerinde düşüşler
yaşandığını gördük. Dün BİST100’ünde aşağı yönlü açılacağını ve satışların hakim olabileceğini ifade ediyorduk.
ABD’nin Suriye’den askerlerini çekmeye başlaması borsa üzerinde pozitif etki yaratarak borsadaki düşüşlerin
kısıtlanmasını sağladı. Ancak biz bu satış trendinin devam edeceğini düşünüyoruz. BİST100 günü % 0.75’lik değer
kaybıyla 91.854 puandan tamamlarken işlem hacmi 5.1 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektörel bazda en çok değer
kaybeden sektör % 1.94 ile ana metal sanayi olurken bankacılık sektörü % 0.77’lik düşüşle endeksteki geri çekilmeyi
destekleyen unsur oldu.
Bugün yurt içinde Aralık ayına ait tüketici güveni açıklanacak. Verinin 59.6 gelmesi bekleniyor. Son aylarda sert
düşen veri Kasım ayında bir miktar yükselmişti. Bu yükselişin devamı gelip gelmeyeceği Türk Lirası cinsi varlıkların
fiyatlamalarında etkili olacaktır.
Teknik olarak baktığımızda kısa vadeli bir simetrik üçgen oluşturan BİST100’de 92.400 seviyesinin kırılması halinde
önce 93.650 ve arkasından 94.230 direnci test edilebilir. Aşağıda ise 91.500 desteğinin altında önce 90.700 ve
arkasından 89.600 desteğine kadar düşüş görülebilir.
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Dün Fed faiz kararıyla birlikte Powell’ın yaptığı konuşma sonrası küresel bazda hisse senetlerinde düşüşler
yaşandığını gördük. Dax’ta bu düşüşlerden etkilenerek son 2 yılın en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Küresel
borsaların ayı trendine girmesi Dax’ta aşağı yönlü baskıyı arttırmakta.
Bugün Euro Bölgesi’nde Almanya’da GFK tüketici güveni açıklanacak. Son dönemde Alman ekonomisi başta olmak
üzere Avrupa ekonomisinde görülen yavaşlama bir yandan da Dax üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.
Teknik olarak baktığımızda Dax’ta tepki alımlarının geldiğini görüyoruz. 10.585 desteğinin altında önce 10.450 ve
arkasından 10.202 seviyesine kadar düşüşler devam edebilir. Yukarıda ise 10.700 seviyesinin üzerinde önce 10.840
ve arkasından 11.000 direnci test edilebilir.
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Petrolde hikaye aynı. Küresel talebin düşmesi karşısında küresel arzın artması petrol fiyatlarını baskılamaya devam
ediyor. Şu an için önemli bir gelişme yok. Bu akşam ABD’den Baker Hughes tarafından petrol kuyu sayıları açıklanacak. Geçen hafta açıklanan veride petrol kuyu sayıları 4 adet azalarak 1071 adete gerilemişti.
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 46.77 direncinin üzerinde önce 48.30 ve arkasından 49.60 seviyesine doğru
alım yapılabilir. Aşağıda ise 45.65 seviyesinin altında önce 44.55 ve arkasından 43.50 desteğine kadar düşüş
görülebilir.
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Bitcoinde alış baskısı devam ediyor. Teknik olarak baktığımızda yukarıda 4.160 seviyesinin üzerinde önce 4.266 ve
arkasından 4.412 direncine doğru alım yaşanabilir. Aşağıda ise 3.911 seviyesinin kırılması halinde önce 3.747 ve
arkasından 3.584 desteğine kadar düşüş görülebilir.
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Teknik olarak ethereuma baktığımızda yükselişin kısa bir süre daha devam etmesini bekliyoruz. Yukarıda 119.11
seviyesinin üzerinde önce 125.76 ve arkasından 130.60 direncine doğru alım yaşanabilir. Aşağıda ise 109.80
seviyesinin altında önce 105.00 ve arkasından 99.20 desteğine doğru satış görülebilir.
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BEKLENTİ - ÖNCEKİ
TÜRKİYE

59.6

10:00 TÜKETİCİ GÜVENİ

EURO BÖLGESİ 10:00 ALMANYA GFK TÜKETİCİ GÜVENİ

10.3

10.4

EURO BÖLGESİ 10:45 FRANSA TÜKETİCİ GÜVENİ

% 0.0

% 0.8

- 21.7 B

- 20.3 B

İNGİLTERE

12:30 CARİ HESAP

İNGİLTERE

12:30 BÜYÜME

% 0.6

% 0.6

İNGİLTERE

12:30 KAMU SEKTÖRÜ NET BORÇLANMASI

7.0 B

8.0 B

İNGİLTERE

15:00 BOE ÇEYREKLİK BÜLTEN

KANADA

16:30 ÇEKİRDEK PERAKENDE SATIŞLAR

% 0.2

% 0.1

KANADA

16:30 PERAKENDE SATIŞLAR

% 0.4

% 0.2

KANADA

16:30 BÜYÜME

% 0.2

% - 0.1

ABD

16:30 ÇEKİRDEK DAYANIKLI MAL SİPARİŞİ

% 0.3

% 0.2

ABD

16:30 DAYANIKLI MAL SİPARİŞLERİ

% 1.6

% - 4.3

ABD

16:30 BÜYÜME

% 3.5

% 3.5

KANADA

18:00 BOC İŞ DÜNYASI GÖRÜNÜM ANKETİ

-4

-4

EURO BÖLGESİ 18:00 TÜKETİCİ GÜVENİ
ABD

18:00 ÇEKİRDEK PCE FİYAT ENDEKSİ

% 0.2

% 0.1

ABD

18:00 KİŞİSEL HARCAMALAR

% 0.3

% 0.6

ABD

18:00 KİŞİSEL GELİRLER

% 0.3

% 0.5

ABD

18:00 MİCHİGAN TÜKETİCİ GÜVENİ

97.6

97.5

ABD

18:00 MİCHİGAN ENFLASYON BEKLENTİSİ

% 2.7

ABD

21:00 BAKER HUGHES PETROL KUYU SAYISI

1071

