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FİNANS
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USD / TRY

28.12.2018

Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. Yılın son günlerinde hacimlerin oldukça daralması fiyatlamalarda yatay hareketlere sebep
olmakta. ABD’de ise CB tüketici güveni beklentilerin altında 128.1 puana geriledi. ABD’de Başkan Donald Trump'ın Meksika
duvarının fonlanması talebine ilişkin Beyaz Saray ile kanun yapıcılar arasındaki anlaşmazlık sürerken altıncı gününe girdi. Fed
Başkanı Powell’ın Başkan Trump ile görüşmeye açık olduğuna dair gelen haberler Trump-Powell gerginliğinin düşmesine
neden olurken ABD 10 yıllık tahvillerinde görülen düşüş dolar endeksini baskıladı. Sabah yukarı yükselen kurda öğleden
sonra düşüşler yaşandı.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. ABD’de ise askıdaki konut satışları ve Chicago PMI verileri açıklanacak.
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.

FİNANS
KILAVUZ

EUR / USD

28.12.2018

Dün Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası aylık ekonomi bültenini yayınladı. Bültende ticaret savaşının olumsuz
etkisiyle birlikte gelişmekte olan ülke kırılganlıklarının arttığı ve finansal oynaklıkların ön plana çıkmasıyla orta
vadede yerel ekonomik baskıların artma ihtimalini önlemek amacıyla hala önemli bir miktarda teşviğe ihtiyaç
duyulduğu söylendi. Ayrıca 2019 yılında ekonomik büyümenin yavaşlayacağı vurgusu yapıldı. ABD’de ise CB tüketici
güveni beklentilerin altında 128.1 puana geriledi. ABD’de Başkan Donald Trump'ın Meksika duvarının fonlanması
talebine ilişkin Beyaz Saray ile kanun yapıcılar arasındaki anlaşmazlık sürerken altıncı gününe girdi. Fed Başkanı
Powell’ın Başkan Trump ile görüşmeye açık olduğuna dair gelen haberler Trump-Powell gerginliğinin düşmesine
neden olurken ABD 10 yıllık tahvillerinde görülen düşüş dolar endeksini baskıladı. Parite dolar endeksinin baskılanması sonrası yükseldi.
Bugün Euro Bölgesi’nde Avrupa ekonomisinin lokomotifi konumunda bulanan Almanya’dan gelecek enflasyon
rakamları euro üzerinde etki yaratabilir. ABD’de ise askıdaki konut satışları ve Chicago PMI verileri açıklanacak.
Teknik olarak baktığımızda paritede sıkışma devam ediyor. Yukarıda ise 1.1453 direncinin üzerinde önce 1.1481 ve
arkasından 1.1516 seviyesine kadar yükseliş görülebilir. Aşağıda ise 1.1414 desteğinin altında önce 1.1389 ve
arkasından 1.1350 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

FİNANS
KILAVUZ

ALTIN

28.12.2018

Dün ABD’de CB tüketici güveni beklentilerin altında 128.1 puana geriledi. ABD’de Başkan Donald Trump'ın Meksika
duvarının fonlanması talebine ilişkin Beyaz Saray ile kanun yapıcılar arasındaki anlaşmazlık sürerken altıncı
gününe girdi. Fed Başkanı Powell’ın Başkan Trump ile görüşmeye açık olduğuna dair gelen haberler Trump-Powell
gerginliğinin düşmesine neden olurken ABD 10 yıllık tahvillerinde görülen düşüş dolar endeksini baskıladı. ABD 10
yıllık tahvil faizlerinin tekrar % 2.73’lere gerilemesi altında yükselişin ve tekrar kanalın tepesinin test edilmesini
sağladı.
Bugün ABD’de askıdaki konut satışları ve Chicago PMI verileri açıklanacak.
Teknik olarak baktığımızda 1278 direncinin kırılması halinde önce 1282 ve arkasından 1286 seviyesine doğru
yükseliş yaşanabilir. Aşağıda ise 1265 desteğinin altında önce 1259 ve arkasından 1253 seviyesine kadar düşüş
görülebilir.

FİNANS
KILAVUZ

GBP / USD

28.12.2018

Dün İngiltere’de veri akışı sakindi. İngiltere’de noel nedeniyle parlamento görüşmelere ara verilmesi ile yavaşlayan Brexit görüşmelerinin
seyri sterlinde hareketlerin yavaşlamasına neden olmakta. ABD’de ise CB tüketici güveni beklentilerin altında 128.1 puana geriledi. ABD’de
Başkan Donald Trump'ın Meksika duvarının fonlanması talebine ilişkin Beyaz Saray ile kanun yapıcılar arasındaki anlaşmazlık sürerken
altıncı gününe girdi. Fed Başkanı Powell’ın Başkan Trump ile görüşmeye açık olduğuna dair gelen haberler Trump-Powell gerginliğinin
düşmesine neden olurken ABD 10 yıllık tahvillerinde görülen düşüş dolar endeksini baskıladı. Dolar endeksindeki düşüşe rağmen paritede
yatay hareketler gözlemlendi.
Bugün İngiltere’de veri akışı sakin. ABD’de ise askıdaki konut satışları ve Chicago PMI verileri açıklanacak.
Teknik olarak baktığımızda oluşan takoz formasyonun kırılması paritede satış baskısını arttırmakta. Ancak dolar endeksinde fiyatlamalar
paritede yön belirleyici olacaktır. Yukarıda 1.2660 seviyesinin kırılması halinde önce 1.2690 ve arkasından 1.2747 direncine doğru alımlar
yaşanabilir. Aşağıda ise 1.2615 seviyesinin altında önce 1.2585 ve arkasından 1.2528 seviyesine kadar düşüş görülebilir.
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KILAVUZ

EUR / TRY

28.12.2018

Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. Yılın son günlerinde hacimlerin oldukça daralması fiyatlamalarda yatay hareketlere sebep olmakta. Dün Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası aylık ekonomi bültenini yayınladı. Bültende ticaret
savaşının olumsuz etkisiyle birlikte gelişmekte olan ülke kırılganlıklarının arttığı ve finansal oynaklıkların ön plana
çıkmasıyla orta vadede yerel ekonomik baskıların artma ihtimalini önlemek amacıyla hala önemli bir miktarda
teşviğe ihtiyaç duyulduğu söylendi. Ayrıca 2019 yılında ekonomik büyümenin yavaşlayacağı vurgusu yapıldı.
Bugün Euro Bölgesi’nde Avrupa ekonomisinin lokomotifi konumunda bulanan Almanya’dan gelecek enflasyon
rakamları euro üzerinde etki yaratabilir.Yurtiçinde ise veri akışı sakin 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.

FİNANS
KILAVUZ

BIST100

28.12.2018

Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. Yılın son günlerinde hacimlerin oldukça daralması fiyatlamalarda yatay hareketlere sebep olmakta. Trump’ın Powell hakkında açıklamaları sonrası ABD borsalarında görülen sert yükselişe Asya
borsalarının da destek vermesi BİST100’ün yukarı yönlü güne başlamasını sağladı. Ancak Avrupa borsalarının 3.
Gün sonra açılışının ardından satışlarına devam etmesi ve ABD borsalarının da dün bu satışa destek sağlaması
kapanışa yakın BİST100’de düşüşlerin görülmesini ve yataya yakın negatif kapatmasını sağladı. BİST100 endeksi
dünü % 0.03’lük düşüşle 90.974 puandan tamamlarken işlem hacmi 3.7 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektörel bazda
en çok değer kaybeden sektör % 2.58 ile iletişim sektörü olurken bankacılık endeksi % 0.05 düşmesi borsanın yatay
kapatmasını sağladı.
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.

FİNANS
KILAVUZ

DAX

28.12.2018

Dün Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası aylık ekonomi bültenini yayınladı. Bültende ticaret savaşının olumsuz
etkisiyle birlikte gelişmekte olan ülke kırılganlıklarının arttığı ve finansal oynaklıkların ön plana çıkmasıyla orta
vadede yerel ekonomik baskıların artma ihtimalini önlemek amacıyla hala önemli bir miktarda teşviğe ihtiyaç
duyulduğu söylendi. Ayrıca 2019 yılında ekonomik büyümenin yavaşlayacağı vurgusu yapıldı. Küresel borsaların
çöktüğü günlerde 3. gün boyunca Dax kapalı idi. Dün açılan Dax bu kayıpları da gecikmeli vermiş oldu.
Bugün Euro Bölgesi’nde Avrupa ekonomisinin lokomotifi konumunda bulanan Almanya’dan gelecek enflasyon
rakamları Dax üzerinde etki yaratabilir. Bugün ile birlikte Dax 2018 yılını tamamlamış olacak.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 10.300 desteğinin altında önce 10.202 ve arkasından 10.040 seviyesine kadar
düşüş görülebilir. Yukarıda ise 10.500 seviyesinin üzerinde önce 10.658 ve arkasından 10.740 direnci test edilebilir.

FİNANS
KILAVUZ

WTI

28.12.2018

Petrol fiyatlarında sert alım sonrası fiyatlamalarda dün yatay hareketlilik görüldü. Bugün ABD’de ham petrol stokları
açıklanacak. Verinin 2.9 milyon varil azalması bekleniyor. Stoklardaki azalış petrol fiyatlarında bir miktar daha tepki
alımı getirebilir. Bugün yine Baker Hughes tarafından haftalık petrol kuyu sayıları yayınlanacak. Geçen hafta gelen
veride petrol kuyu sayıları 1080 adet olarak açıklanmıştı. Gelecek veriler petrol fiyatlarında volatiliteyi artırabilir.
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.

FİNANS
KILAVUZ

BTC / USD

28.12.2018

Bitcoinde kritik bir destek noktasına geldi. Teknik olarak baktığımızda yukarıda 3.761 seviyesinin üzerinde önce
3.851 ve arkasından 3.927 direncine doğru alım yaşanabilir. Aşağıda ise 3.590 seviyesinin kırılması halinde önce
3.435 ve arkasından 3.295 desteğine kadar düşüş görülebilir.

FİNANS
KILAVUZ

ETH / USD

28.12.2018

Teknik olarak ethereuma baktığımızda yukarıda 123.17 seviyesinin üzerinde önce 132.44 ve arkasından 144.81
direncine doğru alım yaşanabilir. Aşağıda ise 113.00 seviyesinin altında önce 105.17 ve arkasından 98.94 desteğine
doğru satış görülebilir.

FİNANS
KILAVUZ

Ekonomik Takvim

28.12.2018

BEKLENTİ - ÖNCEKİ
EURO BÖLGESİ
İSVİÇRE

ALMANYA TÜFE
11:00 KOF EKONOMİK GÖSTERGESİ

EURO BÖLGESİ 11:00 İSPANYA TÜFE

98.7

99.1

% 1.6

% 1.7

- 75.50 B

- 76.98 B

ABD

16:30 MAL TİCARET DENGESİ

ABD

16:30 TOPTAN SATIŞ ENVANTERLERİ

% 0.9

% 0.8

ABD

17.45 CHİCAGO PMI

61.4

66.4

ABD

18:00 MEVCUT EV SATIŞLARI

% 0.9

% - 2.6

ABD

19:00 HAM PETROL STOKLARI

- 2.9 M

- 0.5 M

ABD

21:00 BAKER HUGHES PETROL KUYU SAYILARI

1.080

