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USD / TRY

26.12.2018

Noel haftası nedeniyle işlem hacimlerinin düştüğü haftada sakin bir piyasa izleyebiliriz. Bugün yurtiçinde imalat güveni ve
kapasite kullanım oranı verileri açıklanacak. Ekonomide son günlerde yaşanan yavaşlamanın güven endekslerini olumsuz
etkilemediğini görüyoruz bunun kur tarafına etkisini izleyeceğiz. Ayrıca dün asgari ücret 2020 TL olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşından geçerli olmak üzere doğalgaz ve elektrik fiyatlarına % 10 indirim yapılacağını açıkladı. Yaşanan
bu pozitif gelişmelerin kur tarafına yansıyıp yansımayacağını izleyeceğiz.
Teknik olarak baktığımızda 5.3190 seviyesinin üzerinde önce 5.3400 ve arkasından 5.3650 direnci test edilebilir. Aşağıda ise
5.2800 desteğinin altında önce 5.2610 ve arkasından 5.2200 desteğine doğru düşüş görülebilir.
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EUR / USD

26.12.2018

Noel haftası nedeniyle veri akışları ve haber akışlarının az olduğu bir hafta yaşıyoruz. Bugün Euro Bölgesi’nde
piyasalar noel ertesi nedeniyle kapalı olacak. ABD’de ise Richmond imalat endeksi verisi takip edilecek.
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1.1438 seviyesinin üzerinde önce 1.1458 ve arkasından 1.1485 direnci test
edilebilir. Aşağıda ise 1.1385 seviyesinin altında önce 1.1355 ve arkasından 1.1300 desteğine doğru geri çekilme
yaşanabilir.
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Noel haftası nedeniyle veri akışları ve haber akışlarının az olduğu bir hafta yaşıyoruz. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin
% 2.74 seviyesine kadar gerilemesi altın fiyatlarının hala güçlü seviyelerde kalmasını sağlamakta. Altın şu anda
kanal tepesini zorlamaya devam ediyor. Altında fiyatlamalar ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin seyrine göre belli
olacaktır.
Teknik olarak baktığımızda kanal tepemiz olan 1270 seviyesinin kırılması halinde önce 1275 ve arkasından 1287
direnci test edilebilir. Aşağıda ise 1264 desteğinin altında önce 1259 ve arkasından 1253 seviyesine kadar düşüş
görülebilir.
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26.12.2018

Noel haftası nedeniyle veri akışları ve haber akışlarının az olduğu bir hafta yaşıyoruz. Bugün İngiltere’de piyasalar noel ertesi nedeniyle
kapalı olacak. ABD’de ise Richmond imalat endeksi verisi takip edilecek.
Teknik olarak baktığımızda kısa vadeli sıkışma hareketi devam ediyor. Yukarıda bu sıkışmanın tepe noktası olan 1.2735 seviyesinin
kırılması halinde önce 1.2765 ve arkasından 1.2795 direnci test edilebilir. Aşağıda ise 1.2677 seviyesinin altında önce sıkışma hareketinin
dip noktası olan 1.2633 ve arkasından 1.2578 seviyesine kadar düşüş yaşanabilir.
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EUR / TRY
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Noel haftası nedeniyle işlem hacimlerinin düştüğü haftada sakin bir piyasa izleyebiliriz. Bugün yurtiçinde imalat
güveni ve kapasite kullanım oranı verileri açıklanacak. Ekonomide son günlerde yaşanan yavaşlamanın güven
endekslerini olumsuz etkilemediğini görüyoruz bunun kur tarafına etkisini izleyeceğiz. Ayrıca dün asgari ücret 2020
TL olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşından geçerli olmak üzere doğalgaz ve elektrik fiyatlarına % 10
indirim yapılacağını açıkladı. Yaşanan bu pozitif gelişmelerin kur tarafına yansıyıp yansımayacağını izleyeceğiz.
Bugün Euro Bölgesi’nde piyasalar noel ertesi nedeniyle kapalı olacak.
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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26.12.2018

Noel haftası nedeniyle işlem hacimlerinin düştüğü haftada sakin bir piyasa izleyebiliriz. Bugün yurtiçinde imalat
güveni ve kapasite kullanım oranı verileri açıklanacak. Ekonomide son günlerde yaşanan yavaşlamanın güven
endekslerini olumsuz etkilemediğini görüyoruz bunun borsa tarafına etkisini izleyeceğiz. Ayrıca dün asgari ücret
2020 TL olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşından geçerli olmak üzere doğalgaz ve elektrik fiyatlarına
% 10 indirim yapılacağını açıkladı. Yaşanan bu pozitif gelişmelerin borsa tarafına pek olumlu yansımasını izlemedik.
Özellikle yurtdışı borsalarına gelen sert satışlardan etkilenen BİST100 endeksinde düşüşler hakim. BİST100 endeksi
dünü % 0.76’lık düşüşle 90.829 puandan tamamlanırken işlem hacmi 1.9 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektörel
bazda en çok değer kaybeden sektör % 6.50 ile finansal kiralama ve faktoring sektörü olurken bankacılık endeksi %
0.46 değer kaybederek düşüşü destekleyen unsur oldu.
Teknik olarak baktığımızda satış baskısı devam eden endekste aşağıda 90.500 desteğinin altında önce 89.600 ve
arkasından 88.500 desteğine kadar düşüş görülebilir. Yukarıda ise 91.100 seviyesinin üzerinde önce 91.560 ve
arkasından 92.440 direnci test edilebilir.
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26.12.2018

Petrolde satış baskısı sürüyor. Küresel talebin azalmasına karşın küresel arz miktarının o kadar düşmemesi petrol
fiyatlarında satışların yaşanmasına sebep olmakta. Bu akşam Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından Çarşamba’yı
Perşembe’ye bağlayan gece özel sektöre ait ham petrol stokları açıklanacak. Geçen hafta açıklanan veri 3.45
milyon varil artış göstermişti. Stoklarda artışın devam etmesi halinde petrol fiyatlarındaki düşüş bir süre daha
sürebilir.
Teknik olarak baktığımızda 42.40 desteğinin altında önce 41.00 ve arkasından 39.96 desteğine kadar düşüş
görülebilir. Yukarıda ise 43.45 seviyesinin üzerinde önce 44.75 ve arkasından 46.15 direncine doğru alımlar
yaşanabilir.
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BTC / USD

26.12.2018

Bitcoinde yükseliş eğilimi devam ediyor. Teknik olarak baktığımızda yukarıda 3.851 seviyesinin üzerinde önce 3.927
ve arkasından 4.073 direncine doğru alım yaşanabilir. Aşağıda ise 3.772 seviyesinin kırılması halinde önce 3.670 ve
arkasından 3.473 desteğine kadar düşüş görülebilir.
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ETH / USD

26.12.2018

Teknik olarak ethereuma baktığımızda yükselişin kısa bir süre daha devam etmesini bekliyoruz. Yukarıda 137.46
seviyesinin üzerinde önce 151.73 ve arkasından 166.21 direncine doğru alım yaşanabilir. Aşağıda ise 122.40
seviyesinin altında önce 105.17 ve arkasından 98.57 desteğine doğru satış görülebilir.
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BEKLENTİ - ÖNCEKİ

EURO BÖLGESİ

ALMANYA NOEL ERTESİ TATİLİ

İSVİÇRE

NOEL ERTESİ TATİLİ

İNGİLTERE

NOEL ERTESİ TATİLİ

EURO BÖLGESİ

NOEL ERTESİ TATİLİ

KANADA

NOEL ERTESİ TATİLİ

TÜRKİYE

14:30 İMALAT GÜVENİ (ARALIK)

TÜRKİYE

14:30 KAPASİTE KULLANIM ORANI (ARALIK)

ABD

18:00 RİCHMOND İMALAT ENDEKSİ
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