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USD / TRY

02.01.2019

Haftanın ilk işlem gününde açıklanan dış ticaret verilerine göre Kasım ayında ihracat bir önceki yılın Kasım ayına
göre % 9.4 artarken ithalat 21.3 azaldı. Kasım ayında dış ticaret açığı böylece 651 milyon dolara geriledi. Bu veri
önümüzdeki dönemde cari açıktaki düşmenin devamının geleceğini gösterirken aynı zamanda azalan ithalat ile de
büyümedeki düşüşün sertleşeceğini göstermekte. Yılbaşında imar barışı 6 ay uzatılırken ÖTV ve KDV indirimleri ise
3 ay daha uzatıldı. Yaşanan bu gelişmelerin kur üzerindeki etkisini takip edeceğiz.
Bugün yurtiçinde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi açıklanacak. Son 2 aydır toparlanma gayreti
içerisinde olan verideki iyimserliğin sürüp sürmeyeceğini izleyeceğiz. ABD’de yine benzer şekilde imalat PMI verisi
takip edilecek. ABD imalat PMI verisi 53.9 bekleniyor.
Teknik olarak baktığımızda 5.2975 seviyesinin üzerinde önce 5.3170 ve arkasından 5.3400 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 5.2600 desteğinin altında önce 5.2440 ve arkasından 5.2200 desteğine doğru düşüş görülebilir.
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Yılbaşı nedeniyle Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. Bugün Euro Bölgesi’nde büyümenin öncü göstergelerinden
imalat PMI verisi 51.4 gelmesi bekleniyor. 2018 yılının başından beri devam eden düşüşün 2019 yılında da devam
edip etmeyeceğini izleyeceğiz. Avrupa ekonomisindeki küçülmenin devam ettiğini izliyoruz. ABD’de ise büyümenin
öncü göstergelerinden imalat PMI verisi açıklanacak. Verinin 53.9 gelmesi bekleniyor. Son dönemlerde ABD
ekonomisinde yaşanan yüksek büyüme yavaş yavaş kendini soğumaya bırakacak mı izleyeceğiz. Özellikle Başkan
Trump, bu nedenle Fed’in faiz artırımlarına ara vermesi gerektiğini sürekli dile getirmekte.
Teknik olarak baktığımızda 1.1472 seviyesinin üzerinde önce 1.1498 ve arkasından 1.1542 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 1.1430 desteğinin altında önce 1.1400 ve arkasından 1.1375 seviyesine kadar düşüş yaşanabilir.
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ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin % 2.68’e kadar düşmesi altın fiyatlarındaki yükselişin devamını sağladı. Altın fiyatları
böylelikle yıl bitmeden 1283 seviyesine kadar yükseliş yaşadı.
ABD’de ise büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi açıklanacak. Verinin 53.9 gelmesi bekleniyor. Son
dönemlerde ABD ekonomisinde yaşanan yüksek büyüme yavaş yavaş kendini soğumaya bırakacak mı izleyeceğiz.
Özellikle Başkan Trump, bu nedenle Fed’in faiz artırımlarına ara vermesi gerektiğini sürekli dile getirmekte.
Teknik olarak baktığımızda kanal tepesi olan 1284 direncinin kırılması halinde önce 1290 ve arkasından 1300
seviyesine doğru yükseliş yaşanabilir. Aşağıda ise 1276 desteğinin altında önce 1271 ve arkasından 1266 seviyesine kadar düşüş görülebilir.
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Yılbaşı nedeniyle işlem hacimlerinin yavaşladığı piyasada sterlinde yılın son günü sert alımlar yaşandı. Brexit
haberlerinin bir süredir kesildiği piyasada yeniden parlamentonun açılmasına yakın Brexit fiyatlamalarına dikkat
edilmesi gerekir.
İngiltere’de bugün büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi açıklanacak. Verinin 52.5 gelmesi bekleniyor. ABD’de ise büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi açıklanacak. Verinin 53.9 gelmesi bekleniyor.
Son dönemlerde ABD ekonomisinde yaşanan yüksek büyüme yavaş yavaş kendini soğumaya bırakacak mı
izleyeceğiz. Özellikle Başkan Trump, bu nedenle Fed’in faiz artırımlarına ara vermesi gerektiğini sürekli dile
getirmekte.
Teknik olarak baktığımızda 1.2762 seviyesinin üzerinde önce 1.2813 ve arkasından 1.2849 direncine doğru alım
yaşanabilir. Aşağıda ise 1.2717 desteğinin altında önce 1.2679 ve arkasından 1.2637 seviyesine kadar düşüş
görülebilir.
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Haftanın ilk işlem gününde açıklanan dış ticaret verilerine göre Kasım ayında ihracat bir önceki yılın Kasım ayına
göre % 9.4 artarken ithalat 21.3 azaldı. Kasım ayında dış ticaret açığı böylece 651 milyon dolara geriledi. Bu veri
önümüzdeki dönemde cari açıktaki düşmenin devamının geleceğini gösterirken aynı zamanda azalan ithalat ile de
büyümedeki düşüşün sertleşeceğini göstermekte. Yılbaşında imar barışı 6 ay uzatılırken ÖTV ve KDV indirimleri ise
3 ay daha uzatıldı. Yaşanan bu gelişmelerin kur üzerindeki etkisini takip edeceğiz.
Bugün yurtiçinde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi açıklanacak. Son 2 aydır toparlanma gayreti
içerisinde olan verideki iyimserliğin sürüp sürmeyeceğini izleyeceğiz. Bugün Euro Bölgesi’nde büyümenin öncü
göstergelerinden imalat PMI verisi 51.4 gelmesi bekleniyor. 2018 yılının başından beri devam eden düşüşün 2019
yılında da devam edip etmeyeceğini izleyeceğiz. Avrupa ekonomisindeki küçülmenin devam ettiğini izliyoruz.
Teknik olarak baktığımızda 6.0900 direncinin üzerinde önce 6.1400 ve arkasından 6.2000 seviyesine kadar yükseliş
yaşanabilir. Aşağıda ise 6.0400 seviyesinin altında önce 6.000 ve arkasından 5.9720 desteğine kadar düşüş
görülebilir.
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Haftanın ilk işlem gününde açıklanan dış ticaret verilerine göre Kasım ayında ihracat bir önceki yılın Kasım ayına
göre % 9.4 artarken ithalat 21.3 azaldı. Kasım ayında dış ticaret açığı böylece 651 milyon dolara geriledi. Bu veri
önümüzdeki dönemde cari açıktaki düşmenin devamının geleceğini gösterirken aynı zamanda azalan ithalat ile de
büyümedeki düşüşün sertleşeceğini göstermekte. Gelen verinin iyimserliği yılın son gününde borsaya olumlu
yansıdı. BİST100 endeksi yılın son gününü % 0.92’lik yükselişle 91.270 puandan tamamlarken işlem hacmi 2.3
milyar TL olarak gerçekleşti. Sektörel bazda en çok kazandıran sektör % 2.72 ile tekstil ve deri sektörü olurken
bankacılık sektörü ise % 0.55’lik yükselişle borsayı destekleyen unsur oldu.
Yılbaşında imar barışı 6 ay uzatılırken ÖTV ve KDV indirimleri ise 3 ay daha uzatıldı. Yaşanan bu gelişmelerin kur
üzerindeki etkisini takip edeceğiz. Bugün yurtiçinde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi açıklanacak. Son 2 aydır toparlanma gayreti içerisinde olan verideki iyimserliğin sürüp sürmeyeceğini izleyeceğiz.
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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Son günlerde Noel ve yılbaşı tatilleri nedeniyle kapalı olan Dax tatillerin ardından tekrardan açılıyor. İşlem hacimlerinin bugünden itibaren normale dönmesini beklediğimiz endekste son dönemde yaşanan satış furyasının devam
edebileceğini ve 2019 yılının Dax açısından kötü bir yıl olabileceğini düşünüyoruz.
Bugün Euro Bölgesi’nde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi 51.4 gelmesi bekleniyor. 2018 yılının
başından beri devam eden düşüşün 2019 yılında da devam edip etmeyeceğini izleyeceğiz. Almanya’da imalat PMI
51.5 beklenmekte. Geçen ay gelen veri Mayıs 2016’dan itibaren PMI rakamlarının en düşük seviyeye geldiğini işaret
etmişti. Avrupa ekonomisindeki küçülmenin devam ettiğini izliyoruz.
Teknik olarak baktığımızda Dax’ın kanal dibine yakın bir bölgeden döndüğünü izledik. 10.656 seviyesinin üzerinde
alımlar tekrardan kanal tepesine doğru hızlanabilir. Bu seviyenin üzerinde önce 10.730 ve arkasından 10.850
direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 10.431 seviyesinin altında önce 10.231 ve arkasından 10.202
desteğine kadar düşüş görülebilir.
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Cezayir Enerji Bakanı Mustafa Guitouni, petrol fiyatlarının Nisan ayına kadar 65-70 dolar/varil aralığına döneceğine
güvendiğini, ancak piyasanın istenen seviyeye gelmemesi halinde OPEC ve müttefiklerinin üretimin daha da
kısabileceklerini söyledi. Son dönemde ABD üretimindeki artışın Suudi Arabistan’la hemen hemen kafa kafaya
gelmesi küresel petrol arzında artış yaratırken küresel büyümenin düşmesiyle de petrol talebinin azalması petrol
fiyatlarında düşüşü desteklemekte.
Teknik olarak baktığımızda yeni yıla düşüşle başlayan petrolde 44.50 seviyesinin altında önce 43.50 ve arkasından
42.50 desteğine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 45.80 seviyesinin üzerinde önce 46.50 ve arkasından 47.63
direncine kadar yükseliş görülebilir.
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Bitcoinde kritik bir destek noktasından döndü. Teknik olarak baktığımızda yukarıda 3.851 seviyesinin üzerinde önce
3.940 ve arkasından 4.040 direncine doğru alım yaşanabilir. Aşağıda ise 3.693 seviyesinin kırılması halinde önce
3.590 ve arkasından 3.435 desteğine kadar düşüş görülebilir.
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Teknik olarak ethereuma baktığımızda yukarıda 141.51 seviyesinin üzerinde önce 148.16 ve arkasından 159.75
direncine doğru alım yaşanabilir. Aşağıda ise 131.41 seviyesinin altında önce 120.79 ve arkasından 113.00 desteğine doğru satış görülebilir.
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BEKLENTİ - ÖNCEKİ
TÜRKİYE

10:00 İMALAT PMI

44.70

EURO BÖLGESİ 11:15 İSPANYA İMALAT PMI

52.4

52.6

EURO BÖLGESİ 11:45 İTALYA İMALAT PMI

48.5

48.6

EURO BÖLGESİ 11:50 ALMANYA İMALAT PMI

51.5

51.5

EURO BÖLGESİ 12:00 İMALAT PMI

51.4

51.4

İNGİLTERE

12:30 İMALAT PMI

52.5

53.1

KANADA

17:30 İMALAT PMI

ABD

17:45 İMALAT PMI

54.9
53.9

53.9

