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USD / TRY

08.01.2019

Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. ABD’de ise ISM imalat dışı PMI verisi beklentilerin altında 57.6 olarak açıklandı.
Böylelikle son 5 ayın en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Gelen veri dolar endeksindeki satışları hızlandırırken Türk
Lirası gelişmekte olan ülke kurları içinde negatif ayrıştı ve kurda yükseliş yaşandı.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. ABD’de ise ticaret dengesi açıklanacak. Gözler daha çok yarın akşam açıklanacak
Fed toplantı tutanaklarına çevrilmiş durumda.
Teknik olarak baktığımızda 5.4100 direncinin üzerinde önce 5.4855 ve arkasından 5.5400 direncine doğru alım
görülebilir. Aşağıda ise 5.3490 seviyesinin altında önce 5.3150 ve arkasından 5.2870 desteği test edilebilir.

FİNANS
KILAVUZ

EUR / USD

08.01.2019

Dün Euro Bölgesi’nde Sentix tüketici güveni – 1.5 puan ile beklentilerin üzerinde geldi ancak tüketici güveninde ki
düşüşün sürdüğünü izledik. Enflasyon yakından ilgilendiren diğer yandan da harcamaları gördüğümüz perakende
satış verisi beklentilerin üzerinde % 0.6 olarak açıklandı. Euro Bölgesi’nden gelen olumlu veriler paritede yükselişin
devamını sağladı. ABD’de ise ISM imalat dışı PMI verisi beklentilerin altında 57.6 olarak açıklandı. Böylelikle son 5
ayın en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Gelen veri dolar endeksindeki satışları hızlandırırken paritede yükselişi
destekledi.
Bugün Euro Bölgesi’nde Almanya’dan sanayi üretim verisi açıklanacak. Verinin % 0.3 gelmesi bekleniyor. Gelecek
veri lokomotif konumunda bulanan Almanya’nın büyüme rakamlarını etkileyeceğinden önemli olacaktır. ABD’de ise
ticaret dengesi açıklanacak. Gözler daha çok yarın akşam açıklanacak Fed toplantı tutanaklarına çevrilmiş
durumda.
Teknik olarak baktığımızda oluşan üçgenin üst bandına yaklaşsakta dolar endeksinde düşüş için halen payının
olduğunu görüyoruz. Yukarıda ise 1.1485 seviyesinin üzerinde önce 1.1502 ve arkasından 1.1542 direncine doğru
alım yaşanabilir. Aşağıda ise 1.1451 seviyesinin altında önce 1.1403 ve arkasından 1.1345 desteğine doğru geri
çekilme görülebilir.
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Dün ABD’de ise ISM imalat dışı PMI verisi beklentilerin altında 57.6 olarak açıklandı. Böylelikle son 5 ayın en düşük
seviyesine gerilemiş oldu. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş, altın fiyatlarındaki düşüşün devamını
sağladı.
Bugün ABD’de ise ticaret dengesi açıklanacak. Gözler daha çok yarın akşam açıklanacak Fed toplantı tutanaklarına
çevrilmiş durumda.
Teknik olarak baktığımızda 1286 seviyesinin altında önce 1279 ve arkasından 1271 desteğine kadar düşüş görülebilir. Yukarıda ise 1292 seviyesinin üzerinde önce 1298 ve arkasından 1305 direncine doğru alımlar yaşanabilir.
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08.01.2019

İngiltere’de Brexit baskısı giderek artıyor. Başbakan May daha önce ertelediği Brexit referandumunun tarihini 15
Ocak olarak tekrar duyurdu. ABD’de ise ISM imalat dışı PMI verisi beklentilerin altında 57.6 olarak açıklandı.
Böylelikle son 5 ayın en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Gelen veri dolar endeksindeki satışları hızlandırırken
paritede yükselişi destekledi.
Bugün İngiltere’de veri akışı sakin. ABD’de ise ticaret dengesi açıklanacak. Gözler daha çok yarın akşam açıklanacak Fed toplantı tutanaklarına çevrilmiş durumda.
Teknik olarak baktığımızda 1.2805 seviyesinin üzerinde önce 1.2835 ve arkasından 1.2910 direncine doğru alımlar
yaşanabilir. Aşağıda ise 1.2755 seviyesinin altında önce 1.2709 ve arkasından 1.2616 desteğine doğru satışlar
görülebilir.
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08.01.2019

Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. Euro Bölgesi’nde Sentix tüketici güveni – 1.5 puan ile beklentilerin üzerinde geldi
ancak tüketici güveninde ki düşüşün sürdüğünü izledik. Enflasyon yakından ilgilendiren diğer yandan da harcamaları gördüğümüz perakende satış verisi beklentilerin üzerinde % 0.6 olarak açıklandı. Euro Bölgesi’nden gelen
olumlu veriler kurdaki yükselişi destekledi. Ancak Türk Lirası’nın gelişmekte olan ülke kurları içinde negatif
ayrışması kurdaki asıl etkiyi yaratan unsur oldu.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Euro Bölgesi’nde Almanya’dan sanayi üretim verisi açıklanacak. Verinin % 0.3
gelmesi bekleniyor. Gelecek veri lokomotif konumunda bulanan Almanya’nın büyüme rakamlarını etkileyeceğinden
önemli olacaktır.
Teknik olarak baktığımızda yükseliş beklediğimiz kurda 6.2060 seviyesinin kırılması halinde önce 6.2815 ve
arkasından 6.3545 direncine doğru alım yaşanabilir. Aşağıda ise 6.1440 seviyesinin altında önce 6.1140 ve arkasından 6.0300 desteğine doğru düşüş görülebilir.
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BIST100

08.01.2019

Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşlarının bitirilmesine ilişkin görüşmelerin
küresel borsalara alım getirmesi yurtiçine de pozitif yansıdı. BİST100 endeksi günü % 1.26’lık değer kazancıyla
89.951 puandan tamamlarken işlem hacmi 4.8 milyar TL olarak açıklandı. Sektörel bazda en çok değer kazancı %
5.30 ile spor hisselerinde yaşanırken bankacılık endeksi % 1.55 ile bu yükselişi destekleyen unsur oldu.
Teknik olarak baktığımızda 90.200 seviyesinin üzerinde önce 91.335 ve arkasından 92.500 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 89.350 seviyesinin altında önce 88.350 ve arkasından 87.400 desteğine doğru düşüş görülebilir.
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08.01.2019

Dün Euro Bölgesi’nde Sentix tüketici güveni – 1.5 puan ile beklentilerin üzerinde geldi ancak tüketici güveninde ki
düşüşün sürdüğünü izledik. Enflasyon yakından ilgilendiren diğer yandan da harcamaları gördüğümüz perakende
satış verisi beklentilerin üzerinde % 0.6 olarak açıklandı. Almanya’da ise dün fabrika siparişleri beklentilerin altında
% 1.0 azalış gösterirken perakende satışlar beklentilerin üzerinde % 1.4 artış kaydetti. Avrupa borsalarında iki
günlük yükselişin ardından düşüşler görülürken Dax günü negatif tamamladı.
Bugün Euro Bölgesi’nde Almanya’dan sanayi üretim verisi açıklanacak. Verinin % 0.3 gelmesi bekleniyor. Gelecek
veri lokomotif konumunda bulanan Almanya’nın büyüme rakamlarını etkileyeceğinden önemli olacaktır.
Teknik olarak baktığımızda kanal tepesine doğru ilerleyen Dax’ta 10.840 seviyenin üzerinde önce 10.990 ve
arkasından 11.150 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 10.600 seviyesinin altında önce 10.490 ve
arkasından 10.400 desteğine kadar düşüş görülebilir.
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08.01.2019

ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarının yavaşlayabileceği ve tekrar küresel ekonominin canlanabileceğine dair iyimserliğin etkisi petrol fiyatlarına olumlu yansımış durumda . Bunun yanında son dönemde yaşanan
petrolde arz bolluğu da OPEC üyelerinin üretim kesintisine gitmesiyle kesilmiş durumda. Petrol stoklarında
yavaşlama görülmesi petrol fiyatlarını yükselten ikinci neden olarak karşımıza çıkmakta. Goldman Sachs petrol
arzındaki bolluk nedeniyle 2019 yılına ilişkin yaptığı fiyat tahminini düşürdü. Banka WTI petrol tahmini 64.50
dolardan 55.50 dolara çekti.
ABD’de Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gece Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından özel sektöre ilişkin ham petrol
stokları açıklanacak. Geçen hafta açıklanan petrol stokları 6.92 milyon varil artış yönündeydi.
Teknik olarak baktığımızda kısa vadede gördüğümüz toparlanma bir süre daha devam edebilir. Yukarıda 49.19
seviyesinin kırılması halinde önce 49.91 ve arkasından 50.78 direnci test edilebilir. Aşağıda ise 48.22 desteğinin
altında önce 47.64 ve arkasından 46.65 seviyesine kadar düşüş yaşanabilir.
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BTC / USD

08.01.2019

Bitcoin kanal dibinden sert yükseldi. Teknik olarak baktığımızda yukarıda 4.079 seviyesinin üzerinde önce 4.151 ve
arkasından 4.239 direncine doğru alım yaşanabilir. Aşağıda ise 4.020 seviyesinin kırılması halinde önce 3.875 ve
arkasından 3.639 desteğine kadar düşüş görülebilir.
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ETH / USD

08.01.2019

Teknik olarak ethereuma baktığımızda kanal tepsinin deneyen coinde yukarıda 157.09 seviyesinin kırılması halinde
önce 166.21 ve arkasından 180.00 direncine doğru alım yaşanabilir. Aşağıda ise 147.30 seviyesinin altında önce
140.23 ve arkasından 128.50 desteğine doğru satış görülebilir.
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Ekonomik Takvim

08.01.2019

BEKLENTİ - ÖNCEKİ
EURO BÖLGESİ 10:00 ALMANYA SANAYİ ÜRETİMİ

% 0.3

% - 0.5

EURO BÖLGESİ 10:45 FRANSA TİCARET DENGESİ

- 4.9 B

- 4.1 B

İSVİÇRE

11:15 PERAKENDE SATIŞLAR

% - 0.7

% 0.8

İNGİLTERE

11:30 HALİFAX KONUT FİYAT ENDEKSİ

% 0.5

% - 1.4

KANADA

16:30 TİCARET DENGESİ

- 1.9 B

- 1.2 B

ABD

16:30 TİCARET DENGESİ

- 54.0 B

- 55.5 B

ABD

23:00 TÜKETİCİ KREDİ

14.3 B

25.4 B

