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Dün yurtiçinde TÜİK Tarafından açıklanan sektörel güven endekslerinde perakende ve hizmet sektöründe yükseliş gözlemlenirken inşaat
sektöründeki düşüş devam etti. Geçen yıllara oranla baktığımızda perakende sektörü toparlanmış gibi gözükmesine rağmen hizmet ve inşaat
sektörü güveninde hala kötü gidişin devam ettiğini görüyoruz. TCMB tarafından yayınlanan reel sektör güven endeksi ise 1.3 puan düşerek 91.5
puan seviyesine geriledi. Geçen ayki toparlamanın geçici olduğu gözlemlendi. Son 3 aylık döneme baktığımızda iç sipariş miktarı ve ihracat
sipariş miktarı daralmaya devam ederken kur düşüşü nedeniyle iç sipariş miktarındaki yavaşlamanın azaldığını ancak hala negatif seyrin
devam ettiğini görüyoruz. İşlem hacimlerinin azaldığı haftada kurda sığ bir piyasa izliyoruz.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. ABD’de CB tüketici güveni ve yeni konut satışları izlenecek.
Teknik olarak baktığımızda 5.3190 seviyesinin üzerinde önce 5.3400 ve arkasından 5.3650 direnci test edilebilir. Aşağıda ise 5.2735 desteğinin
altında önce 5.2440 ve arkasından 5.2200 desteğine doğru düşüş görülebilir.
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Noel haftası nedeniyle işlem hacimlerinin düşük olduğu piyasada ABD 10 yıllıklarında görülen toparlanmanın dolar endeksini
yükseltmesi paritede satışların yaşanmasına sebep oldu.
Avrupa piyasalarının açılmasıyla euroda oynaklık artabilir. ABD’de ise CB tüketici güveni ve yeni konut satışları izlenecek.
Teknik olarak baktığımızda 1.1350 seviyesinin kırılmasıyla satış baskısı artacak ve önce 1.1315 arkasından 1.1270 desteğine kadar düşüş
görülebilir. Yukarıda ise 1.1375 seviyesinin üzerinde önce 1.1415 ve arkasından 1.1438 direncine doğru alım yaşanabilir.
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ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 2 Nisan 2018 tarihinden bu yana görülen en düşük seviye olan % 2.71’lere kadar düşmesi altın fiyatlarında yükselişin devam etmesini sağladı. Ancak dün ABD 10 yıllıklarında görülen toparlanmanın dolar endeksini yükseltmesi altın
fiyatlarının büyük düşüş kanalının tepesinden düşmesini sağladı. Bugün ABD’de CB tüketici güveni ve yeni konut satışları izlenecek.
Teknik olarak baktığımızda 1269 seviyesinin üzerinde önce 1279 ve arkasından 1284 direnci test edilebilir. Aşağıda ise 1264 seviyesinin
altında önce 1259 ve arkasından 1253 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir.
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Noel haftası nedeniyle işlem hacimlerinin düşük olduğu piyasada ABD 10 yıllıklarında görülen toparlanmanın dolar endeksini
yükseltmesi paritede satışların yaşanmasına sebep oldu.
İngiltere’de piyasanın açılmasıyla sterlinde oynaklık artabilir. ABD’de ise CB tüketici güveni ve yeni konut satışları izlenecek.
Teknik olarak baktığımızda oluşan takozun aşağı yönlü kırıldığını izliyoruz. Yukarıda 1.2670 seviyesinin kırılması halinde önce 1.2698
ve arkasından 1.2740 direnci test edilebilir. Aşağıda ise 1.2630 seviyesinin altında önce 1.2585 ve arkasından 1.2528 seviyesine kadar
düşüş yaşanabilir.
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Dün yurtiçinde TÜİK Tarafından açıklanan sektörel güven endekslerinde perakende ve hizmet sektöründe yükseliş gözlemlenirken
inşaat sektöründeki düşüş devam etti. Geçen yıllara oranla baktığımızda perakende sektörü toparlanmış gibi gözükmesine rağmen
hizmet ve inşaat sektörü güveninde hala kötü gidişin devam ettiğini görüyoruz. TCMB tarafından yayınlanan reel sektör güven
endeksi ise 1.3 puan düşerek 91.5 puan seviyesine geriledi. Geçen ayki toparlamanın geçici olduğu gözlemlendi. Son 3 aylık döneme
baktığımızda iç sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarı daralmaya devam ederken kur düşüşü nedeniyle iç sipariş miktarındaki
yavaşlamanın azaldığını ancak hala negatif seyrin devam ettiğini görüyoruz. İşlem hacimlerinin azaldığı haftada kurda sığ bir
piyasa izliyoruz.
Bugün yurtiçinde ve Euo Bölgesi’nde veri akışı sakin.
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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Dün yurtiçinde TÜİK Tarafından açıklanan sektörel güven endekslerinde perakende ve hizmet sektöründe yükseliş gözlemlenirken
inşaat sektöründeki düşüş devam etti. Geçen yıllara oranla baktığımızda perakende sektörü toparlanmış gibi gözükmesine rağmen
hizmet ve inşaat sektörü güveninde hala kötü gidişin devam ettiğini görüyoruz. TCMB tarafından yayınlanan reel sektör güven
endeksi ise 1.3 puan düşerek 91.5 puan seviyesine geriledi. Geçen ayki toparlamanın geçici olduğu gözlemlendi. Son 3 aylık döneme
baktığımızda iç sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarı daralmaya devam ederken kur düşüşü nedeniyle iç sipariş miktarındaki
yavaşlamanın azaldığını ancak hala negatif seyrin devam ettiğini görüyoruz. İşlem hacimlerinin azaldığı haftada BİST100’de sığ bir
piyasa izliyoruz.
BİST100 endeksi dünü % 0.19’luk yükselişle 91.002 puandan tamamlarken işlem hacmi 1.6 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektörel bazda
en çok artış gösteren sektör % 1.80 ile madencilik sektörü olurken bankacılık sektöründeki % 0.64’lük yükseliş BİST100’de ki artışı
destekleyen unsur oldu. Bugün Avrupa borsalarının açılması volatitenin kısmen yükselmesini sağlayabilir.
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 91.560 seviyesinin üzerinde önce 92.440 ve arkasından 93.600 direnci test edilebilir.
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Avrupa borsaları 3 günlük aranın ardından bugün yeniden açılıyor. ABD Başkanı Powell’ın görevden alınacağına ilişkin endişelerin
azalması ve ABD-Çin ticaret görüşmelerinde iyileşme işaretleri ile birlikte ABD borsalarında ve Asya borsalarında dün sert iyimserlik
yaşandı. Bunun Avrupa borsalarına ve dolayısıyla Dax’a yansıyıp yansımadığını izleyeceğiz.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 10.510 desteğinin altında önce 10.370 ve arkasından 10.202 seviyesine kadar düşüş görülebilir.
Yukarıda ise 10.650 seviyesinin üzerinde önce 10.750 ve arkasından 10.850 direnci test edilebilir.
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Petrol fiyatları küresel ekonomide iyimserliğin bir miktar artması ve sert düşüşün getirdiği tepki alımlarıyla yükseldi. Bu yükselişin
kalıcı olup olmayacağı bu hafta gelecek petrol stoklarına bağlı olarak değişecektir. Ancak petrol fiyatlarındaki satış baskısının halen
sürdüğünü söyleyebiliriz.
Teknik olarak baktığımızda 46.96 seviyesinin üzerinde önce 48.15 ve arkasından 49.70 direncine doğru alım yaşanabilir. Aşağıda ise
45.27 seviyesinin altında önce 44.21 ve arkasından 42.52 desteğine doğru düşüşler görülebilir.
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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 3.670 seviyesinin kırılması halinde önce 3.473 ve arkasından 3.230 desteğine
kadar düşüş görülebilir.
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Teknik olarak ethereuma baktığımızda yükselişin kısa bir süre daha devam etmesini bekliyoruz ancak kritik destek noktasına
çekildiğini izliyoruz. 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.

