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Geçen haftanın son işlem gününde yurt içinde açıklanan tüketici güveni 58.2 puan seviyesine geriledi ve bir ay önceki
toparlamanın geçici olduğunu bize gösterdi. Ekonomide yavaşlamanın belirgin bir şekilde hissedilmesi tüketici güven
endeksinde aşağı yönlü baskıyı artırmakta. ABD tarafında ise 2018 yılının 3. çeyreğine ilişkin açıklanacak nihai büyüme verisi
% 3.4 ile beklentilerin altında kaldı. Ancak ABD tarafında halen güçlü büyümenin işaretleri gözlemlenmekte. Tüketim tarafını
gösteren çekirdek dayanıklı mal siparişleri beklentilerin altında % - 0.3 azalırken dayanıklı mal siparişleri ise beklentilerin
altında % 0.8 olarak gerçekleşti. Gelen veriler önümüzdeki dönemde ABD büyümesinin bir miktar düşebileceğini işaret etmeye
başlasa da dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki artış kurda yükseliş yaşanmasını sağladı.
Haftasonu ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika duvarı için finansman içermeyen geçici bütçe tasarısını imzalamayacağı
restiyle ortaya çıkan bütçe krizi, Demokratların geri adım atmaması sonrasında federal hükümetin kısmen kapanmasıyla
sonuçlandı. Bu yıl içinde federal hükümet üçüncü kez kısmen ve geçici olarak kapandı. Bu hafta yurtdışı piyasalarının noel
tatiline girmesi nedeniyle özellikle haftanın ilk üç günü veri akışı sakin ve işlem hacimleri düşük olacaktır.
Teknik olarak baktığımızda 5.3190 seviyesinin üzerinde önce 5.3400 ve arkasından 5.3650 direnci test edilebilir. Aşağıda ise
5.2860 desteğinin altında önce 5.2610 ve arkasından 5.22 desteğine doğru düşüş görülebilir.
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Cuma günü Euro Bölgesi’nde Almanya’dan GFK tüketici güveni beklentiler dahilinde 10.4 puandan gerçekleşirken bu seviye
aynı zamanda Mayıs 2017 yılından bu yana gerçekleşen en düşük seviye oldu. Euro Bölgesi’nde ise tüketici güveni beklentilerin altında – 6 puan olarak gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde ekonomideki daralmaya paralel tüketici güveni bozulmaya devam
ediyor. Gelen veri bozulmanın Şubat 2017’den beri en düşük seviyeye geldiğini göstermekte. Gelen verilerin ardından euroda
değer kayıpları izlendi. ABD tarafında ise 2018 yılının 3. çeyreğine ilişkin açıklanacak nihai büyüme verisi % 3.4 ile beklentilerin altında kaldı. Ancak ABD tarafında halen güçlü büyümenin işaretleri gözlemlenmekte. Tüketim tarafını gösteren çekirdek
dayanıklı mal siparişleri beklentilerin altında % - 0.3 azalırken dayanıklı mal siparişleri ise beklentilerin altında % 0.8 olarak
gerçekleşti. Gelen veriler önümüzdeki dönemde ABD büyümesinin bir miktar düşebileceğini işaret etmeye başlasa da dolar
endeksinde ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki artış paritede düşüş yaşanmasını sağladı.
Haftasonu ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika duvarı için finansman içermeyen geçici bütçe tasarısını imzalamayacağı
restiyle ortaya çıkan bütçe krizi, Demokratların geri adım atmaması sonrasında federal hükümetin kısmen kapanmasıyla
sonuçlandı. Bu yıl içinde federal hükümet üçüncü kez kısmen ve geçici olarak kapandı. Bu hafta yurtdışı piyasalarının noel
tatiline girmesi nedeniyle özellikle haftanın ilk üç günü veri akışı sakin ve işlem hacimleri düşük olacaktır.
Teknik olarak baktığımızda yukarıdan gelen trend çizgisine takılan paritede 1.1400 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1430
ve arkasından 1.1475 direnci test edilebilir. Aşağıda ise 1.1350 seviyesinin altında önce 1.1323 ve arkasından 1. 1270
desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
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ABD’de 2018 yılının 3. çeyreğine ilişkin açıklanacak nihai büyüme verisi % 3.4 ile beklentilerin altında kaldı. Ancak
ABD tarafında halen güçlü büyümenin işaretleri gözlemlenmekte. Tüketim tarafını gösteren çekirdek dayanıklı mal
siparişleri beklentilerin altında % - 0.3 azalırken dayanıklı mal siparişleri ise beklentilerin altında % 0.8 olarak
gerçekleşti. Gelen veriler önümüzdeki dönemde ABD büyümesinin bir miktar düşebileceğini işaret etmeye başlasa
da dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki artış altında geri çekilme sağladı.
Haftasonu ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika duvarı için finansman içermeyen geçici bütçe tasarısını
imzalamayacağı restiyle ortaya çıkan bütçe krizi, Demokratların geri adım atmaması sonrasında federal hükümetin
kısmen kapanmasıyla sonuçlandı. Bu yıl içinde federal hükümet üçüncü kez kısmen ve geçici olarak kapandı. Bu
hafta yurtdışı piyasalarının noel tatiline girmesi nedeniyle özellikle haftanın ilk üç günü veri akışı sakin ve işlem
hacimleri düşük olacaktır.
Teknik olarak baktığımızda 1254 desteğinin altında önce 1248 ve arkasından 1242 seviyesine kadar düşüş görülebilir. Yukarıda ise 1263 seviyesinin üzerinde önce 1266 ve arkasından 1272 direnci test edilebilir.
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Geçen haftanın son işlem gününde İngiltere’de açıklanan 2018 yılının 3. çeyreğine ilişkin büyüme verisi beklentiler
dahilinde % 0.6 olarak gerçekleşti. Tüketim harcamalarında artış yaşanırken hükümet harcamalarında düşüş
yaşandı. ABD tarafında ise 2018 yılının 3. çeyreğine ilişkin açıklanacak nihai büyüme verisi % 3.4 ile beklentilerin
altında kaldı. Ancak ABD tarafında halen güçlü büyümenin işaretleri gözlemlenmekte. Tüketim tarafını gösteren
çekirdek dayanıklı mal siparişleri beklentilerin altında % - 0.3 azalırken dayanıklı mal siparişleri ise beklentilerin
altında % 0.8 olarak gerçekleşti. Gelen veriler önümüzdeki dönemde ABD büyümesinin bir miktar düşebileceğini
işaret etmeye başlasa da dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki artış paritede düşüş yaşanmasını
sağladı.
Haftasonu ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika duvarı için finansman içermeyen geçici bütçe tasarısını
imzalamayacağı restiyle ortaya çıkan bütçe krizi, Demokratların geri adım atmaması sonrasında federal hükümetin
kısmen kapanmasıyla sonuçlandı. Bu yıl içinde federal hükümet üçüncü kez kısmen ve geçici olarak kapandı. Bu
hafta yurtdışı piyasalarının noel tatiline girmesi nedeniyle özellikle haftanın ilk üç günü veri akışı sakin ve işlem
hacimleri düşük olacaktır.
Teknik olarak baktığımızda yükselen trendi kıran paritede düşüşler hızlanabilir. 1.2617 desteğinin altında önce
1.2595 ve arkasından 1.2567 desteğine kadar geri çekilme görülebilir. Yukarıda ise 1.2655 seviyesinin üzerinde
önce 1.2695 ve arkasından 1.2730 seviyesi test edilebilir.
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Geçen haftanın son işlem gününde yurt içinde açıklanan tüketici güveni 58.2 puan seviyesine geriledi ve bir ay
önceki toparlamanın geçici olduğunu bize gösterdi. Ekonomide yavaşlamanın belirgin bir şekilde hissedilmesi
tüketici güven endeksinde aşağı yönlü baskıyı artırmakta. Cuma günü Euro Bölgesi’nde Almanya’dan GFK tüketici
güveni beklentiler dahilinde 10.4 puandan gerçekleşirken bu seviye aynı zamanda Mayıs 2017 yılından bu yana
gerçekleşen en düşük seviye oldu. Euro Bölgesi’nde ise tüketici güveni beklentilerin altında – 6 puan olarak
gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde ekonomideki daralmaya paralel tüketici güveni bozulmaya devam ediyor. Gelen veri
bozulmanın Şubat 2017’den beri en düşük seviyeye geldiğini göstermekte. Gelen verilerin ardından euroda değer
kayıpları izlendi.
Bu hafta yurtdışı piyasalarının noel tatiline girmesi nedeniyle özellikle haftanın ilk üç günü veri akışı sakin ve işlem
hacimleri düşük olacaktır.
Teknik olarak baktığımızda 6.0600 seviyesinin üzerinde önce 6.0775 ve arkasından 6.1000 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 6.0200 desteğinin altında önce 6.0000 ve arkasından 5.9770 seviyesine kadar düşüş görülebilir.
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Geçen haftanın son işlem gününde yurt içinde açıklanan tüketici güveni 58.2 puan seviyesine geriledi ve bir ay
önceki toparlamanın geçici olduğunu bize gösterdi. Ekonomide yavaşlamanın belirgin bir şekilde hissedilmesi
tüketici güven endeksinde aşağı yönlü baskıyı artırmakta. Gelen verinin ardından borsada düşüşler yaşandı ancak
ABD tarafında başta büyüme verisinin beklentilerin altında % 3.4 gelmesinin yanında ayrıca çekirdek dayanıklı mal
siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinde görülen düşüş yurtiçine pozitif yansıdı ve borsada kapanışa doğru gelen
alımlar endeksin yatay kapatmasını sağladı. BİST100 endeksi Cuma gününü % 0.01’lik artışla 91.860 puandan
tamamlanırken işlem hacmi 5.4 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektörel bazda en çok değer kazanan sektör % 1.30 ile
gayrimenkul yatırım ortaklığı olurken bankacılık endeksi % 0.50 artış kaydederek borsanın düşüşünü engelleyen
unsur oldu.
Bu hafta yurtdışı piyasalarının noel tatiline girmesi nedeniyle özellikle haftanın ilk üç günü veri akışı sakin ve işlem
hacimleri düşük olacağından bu etkinin BİST100’e de yansımasını bekliyoruz.
Teknik olarak baktığımızda 92.600 seviyesinin kırılması halinde önce 93.800 ve arkasından 94.400 direncine doğru
alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 91.000 desteğinin altında 89.600 ve arkasından 88.500 desteği test edilebilir.
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Cuma günü Baker Hughes tarafından 14-21 Aralık tarihleri arasına dair açıklanan petrol kuyu sayısı 9 adet artış
göstererek 1080 adete ulaştı. Verinin ardından petrol fiyatlarındaki düşüş devam etti. Birleşik Arap Emirlikleri Enerji
Bakanı Suhail al Mazrouei "Üretim kısıntısı anlaşmasını uzatmak problem olmaz. Eğer 1,2 milyon varil yeterli olmaz
ise, yeniden bir ayara geliriz ve ne kadar yeterli ise o kadar kesinti yaparız" diye konuştu. Irak Petrol Bakanı Thamir
Ghadhban de OPEC ve OPEC üyesi olmayan üreticilerin üzerinde anlaştıkları arz kısıntısını Nisan ayında yapılacak
gözden geçirmede şimdiden uzatmakta istekli olduklarını söyledi. Suudi Arabistan'ın OPEC temsilcisi Adeeb
al-Aama, Kuveyt'te düzenlenen Arap Petrol İhracatçısı Ülkeler toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, global petrol
piyasasında arz fazlasının giderek düştüğünü belirtti. Yapılan söylemler her ne kadar petrol fiyatlarını yükseltmeye
yönelik olsa da petrolde aşağı yönlü baskı sürüyor.
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 46.20 direncinin üzerinde önce 47.00 ve arkasından 48.25 seviyesine doğru
alım yapılabilir. Aşağıda ise 45.10 seviyesinin altında önce 44.65 ve arkasından 44.10 desteğine kadar düşüş
görülebilir.
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Bitcoinde yükseliş eğilimi devam ediyor. Teknik olarak baktığımızda yukarıda 4.266 seviyesinin üzerinde önce 4.365
ve arkasından 4.600 direncine doğru alım yaşanabilir. Aşağıda ise 4.163 seviyesinin kırılması halinde önce 4.038 ve
arkasından 3.933 desteğine kadar düşüş görülebilir.
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Teknik olarak ethereuma baktığımızda yükselişin kısa bir süre daha devam etmesini bekliyoruz. Yukarıda 151.73
seviyesinin üzerinde önce 166.21 ve arkasından 179.69 direncine doğru alım yaşanabilir. Aşağıda ise 134.00
seviyesinin altında önce 125.82 ve arkasından 117.65 desteğine doğru satış görülebilir.
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