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Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. ABD’de ise gözler Fed’in Aralık ayında yaptığı faiz artışının toplantı tutanaklarındaydı. Tutanaklarda ABD’nin güçlü büyümesinin devam ettiği ve işgücü piyasasındaki artışa rağmen enflasyonun
kontrol altında tutulduğu ifade edildi. Fed 2019 yılı için 2 faiz artırımı öngördüğü raporda Mart ayında yapılması
beklenen faiz artırımın olamayabileceği dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde satışlara neden oldu. Fitch
tarafından yapılan açıklamada ABD’nin kredi notunun düşebileceğine dair yapılan uyarı dolar endeksinin gün
içerisinde satışına sebep olmuştu.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Ancak hükümet tarafından kobi eylem paketi ve yeni kredi garanti fonu ayarlaması yapılacağının açıklanması Türk Lirası üzerinde etkili olabilir. ABD’de ise işsizlik başvuruları ve Fed Başkanı
Powell’ın açıklamaları takip edilecek.
Teknik olarak baktığımızda 5,5140 seviyesinin üzerinde önce 5,5870 ve arkasından 5,6400 direncine doğru alım
yaşanabilir. Aşağıda ise 5,4665 seviyesinin altında önce 5,4115 ve arkasından 5,3500 desteğine doğru geri çekilme
görülebilir.
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Dün Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı beklentilerin üzerinde düşerek % 7.9 olarak açıklandı. Büyüme tarafında son
dönemde görülen daralmanın istihdam tarafına yansımaması hem dikkat çekti hemde Euro Bölgesi’nde yüzleri
güldürdü. ABD’de ise gözler Fed’in Aralık ayında yaptığı faiz artışının toplantı tutanaklarındaydı. Tutanaklarda
ABD’nin güçlü büyümesinin devam ettiği ve işgücü piyasasındaki artışa rağmen enflasyonun kontrol altında
tutulduğu ifade edildi. Fed 2019 yılı için 2 faiz artırımı öngördüğü raporda Mart ayında yapılması beklenen faiz
artırımın olamayabileceği dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde satışlara neden oldu. Fitch tarafından
yapılan açıklamada ABD’nin kredi notunun düşebileceğine dair yapılan uyarı dolar endeksinin gün içerisinde
satışına sebep olmuştu.
Bugün Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası’nın son faiz toplantısının toplantı tutanakları yayınlanacak.
Büyümedeki düşüşün sürmesi ve AMB’nın tahminlerinin altına inen enflasyona nasıl çare arandığının da sinyalini
arayacağımız tutanaklar sonrası euroda volatilite oluşabilir. ABD’de ise işsizlik başvuruları ve Fed Başkanı Powell’ın
açıklamaları takip edilecek.
Teknik olarak üçgenin kırılmasıyla sert yükselen paritede dolar endeksinin dip bölgelere yaklaşması paritede bu
kırılmaya rağmen satışların artabileceğinin işaretini vermekte. Yukarıda 1.1570 seviyesinin kırılması halinde önce
1.1610 ve arkasından 1.1650 direnci test edilebilir. Aşağıda ise 1.1485 seviyesinin altında önce 1.1425 ve arkasından 1.1395 seviyesine kadar düşüş yaşanabilir.
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Dün ABD’de gözler Fed’in Aralık ayında yaptığı faiz artışının toplantı tutanaklarındaydı. Tutanaklarda ABD’nin güçlü
büyümesinin devam ettiği ve işgücü piyasasındaki artışa rağmen enflasyonun kontrol altında tutulduğu ifade edildi.
Fed 2019 yılı için 2 faiz artırımı öngördüğü raporda Mart ayında yapılması beklenen faiz artırımın olamayabileceği
dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde satışlara neden oldu. Fitch tarafından yapılan açıklamada ABD’nin
kredi notunun düşebileceğine dair yapılan uyarı dolar endeksinin gün içerisinde satışına sebep olmuştu. ABD 10
yıllık tahvil faizlerinin tekrar % 2.68’e geri çekilmesi altın fiyatlarını 1295 seviyelerine kadar yükseltti.
Bugün ABD’de ise işsizlik başvuruları ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları takip edilecek. ABD 10 yıllık tahvil
faizlerindeki seyir altındaki fiyatlamalarda belirleyici olmayı sürdürecektir. Altındaki yükselişin sonuna geldiğimizi
tekrar edelim.
Teknik olarak baktığımızda 1280 seviyesi oldukça kritikti ancak buranın kırılmamasıyla dün yükseliş yaşandı.
Yukarıda ise 1295 seviyesinin üzerinde önce 1307 ve arkasından 1315 direnci test edilebilir. Aşağıda ise 1287
seviyesinin altında önce 1280 ve arkasından 1272 desteğine kadar düşüş görülebilir.
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Dün İngiltere’de parlamento hükümetin Avrupa Birliği'nden 29 Mart'ta anlaşmasız bir şekilde ayrılmasının önüne
geçecek bir karar aldı. Hükümetin, AB'den anlaşmasız bir ayrılık durumunda vergi yasasına ilişkin belirli yetkileri
kullanabilmesi için parlamentodan onay almasını öngören değişiklik önergesi 296'ya karşı 303 oyla kabul edildi.
Theresa May'in bu oylamayı kaybetmesinin, 15 Ocak'ta Brexit anlaşması için yapılması planlanan oylamayı
kazanması olasılığını düşük olduğu değerlendirmelerini güçlendirdi. ABD’de ise gözler Fed’in Aralık ayında yaptığı
faiz artışının toplantı tutanaklarındaydı. Tutanaklarda ABD’nin güçlü büyümesinin devam ettiği ve işgücü piyasasındaki artışa rağmen enflasyonun kontrol altında tutulduğu ifade edildi. Fed 2019 yılı için 2 faiz artırımı öngördüğü
raporda Mart ayında yapılması beklenen faiz artırımın olamayabileceği dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık tahvil
faizinde satışlara neden oldu. Fitch tarafından yapılan açıklamada ABD’nin kredi notunun düşebileceğine dair
yapılan uyarı dolar endeksinin gün içerisinde satışına sebep olmuştu.
Bugün İngiltere’de veri akışı sakin. ABD’de ise işsizlik başvuruları ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları takip
edilecek.
Teknik olarak baktığımızda kanalın tepesine yükselen sterlin oradan geri dönüş yaptı. Knal tepesi olan 1.2800
seviyesinin üzerinde önce 1.2840 ve arkasından 1.2877 direncine doğru alım görülebilir. Aşağıda ise 1.2752
desteğinin altında önce 1.2707 ve arkasından 1.2678 seviyesine kadar düşüş görülebilir.
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Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. Euro Bölgesi’nde ise işsizlik oranı beklentilerin üzerinde düşerek % 7.9 olarak
açıklandı. Büyüme tarafında son dönemde görülen daralmanın istihdam tarafına yansımaması hem dikkat çekti
hemde Euro Bölgesi’nde yüzleri güldürdü.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Ancak hükümet tarafından kobi eylem paketi ve yeni kredi garanti fonu ayarlaması yapılacağının açıklanması Türk Lirası üzerinde etkili olabilir. Euro Bölgesi’nde ise Avrupa Merkez Bankası’nın
son faiz toplantısının toplantı tutanakları yayınlanacak. Büyümedeki düşüşün sürmesi ve AMB’nın tahminlerinin
altına inen enflasyona nasıl çare arandığının da sinyalini arayacağımız tutanaklar sonrası euroda volatilite oluşabilir.
Teknik olarak baktığımızda 6.3640 seviyesinin kırılması halinde önce 6.4280 ve arkasından 6.4800 direncine doğru
alım yaşanabilir. Aşağıda ise 6.2600 seviyesinin altında önce 6.2000 ve arkasından 6.1680 desteğine kadar düşüş
görülebilir.
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Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. ABD-Çin ticaret savaşı müzakereleri çerçevesinde iyimserliğin ve taraflardan kısa
bir süre içinde açıklama yapılacağı haberlerinin gelmesi küresel borsalarda alımların devamını sağlarken
BİST100’de bu rüzgarın etkisiyle yükselişine devam etti. BİST100 endeksi dünü % 0.51’lik değer artışıyla 91.156
puandan tamamlarken işlem hacmi 5.6 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektörel bazda en çok değer artışı % 3,02 ile
ana metal sanayi olurken borsanın arttığı günde bankacılık endeksinin % 2.0 düşmesi dikkat çekti.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Ancak hükümet tarafından kobi eylem paketi ve yeni kredi garanti fonu ayarlaması yapılacağının açıklanmasının borsa üzerinde etki yapıp yapmayacağını izleyeceğiz.
Teknik olarak baktığımızda 91.300 seviyesinin üzerinde önce 92.600 ve arkasından 93.400 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 89.500 desteğinin altında önce 88.600 ve arkasından 87.400 seviyesine kadar düşüş görülebilir.
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Dün Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı beklentilerin üzerinde düşerek % 7.9 olarak açıklandı. Büyüme tarafında son
dönemde görülen daralmanın istihdam tarafına yansımaması hem dikkat çekti hemde Euro Bölgesi’nde yüzleri
güldürdü. ABD-Çin ticaret savaşı müzakereleri çerçevesinde iyimserliğin ve taraflardan kısa bir süre içinde
açıklama yapılacağı haberlerinin gelmesi küresel borsalarda alımların devamını sağlarken Dax’ta kanal tepesine
doğru alımlarını sürdürdü.
Bugün Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası’nın son faiz toplantısının toplantı tutanakları yayınlanacak.
Büyümedeki düşüşün sürmesi ve AMB’nın tahminlerinin altına inen enflasyona nasıl çare arandığının da sinyalini
arayacağımız tutanaklar sonrası Avrupa borsalarında volatilite oluşabilir.
Teknik olarak baktığımızda 10.960 seviyesinin kırılması halinde önce kanal tepesi olan 11.100 ve arkasından 11.220
seviyesine kadar yükseliş görülebilir. Aşağıda ise 10.800 desteğinin altında önce 10.685 ve arkasından 10.485
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir.
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Dün ABD tarafından açıklanan ham petrol stokları 1.7 milyon varil azalış gösterdi. Beklentiler ham petrol stoklarının
2.4 milyon varil azalacağı yönündeydi. Verinin beklentilerden daha az stok azalmasını işaret etmesi petrol fiyatlarında yükselişin devamını sağladı. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih, OPEC ve Rusya önderliğindeki
maüttefiklerinin üretim kısıntılarının beklenmedik bir durum yaşanmadıkça global petrol piyasasında dengenin
bulunmasını sağlayacağına güvendiğini söyledi. Falih ayrıca, gerektiğinde OPEC ve müttefiklerinin petrol piyasasını
desteklemek için daha fazla adım atmaları olasılığını dışlamadıklarını vurgularken petrol talebinin 2019 yılı ilk
çeyreğinde azalacağının altını çizdi.
Teknik olarak baktığımızda kritik seviyelere yükselen petrolde tekrar düşüşler başlayabilir. Aşağıda 50.65 desteğinin altında önce 49.80 ve arkasından 49.20 desteğine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda kritik seviye olan 52.50
seviyesinin üzerinde önce 54.20 ve arkasından 55.77 direnci test edilebilir.
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Bitcoinde dün sert satış yaşanırken destek bölgeleri tek tek kırılmış oldu. Teknik olarak baktığımızda yukarıda 3.877
seviyesinin üzerinde önce 3.973 ve arkasından 4.088 direncine doğru alım yaşanabilir. Aşağıda ise 3.757 seviyesinin kırılması halinde önce 3.677 ve arkasından 3.590 desteğine kadar düşüş görülebilir.
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Teknik olarak ethereuma baktığımızda oluşan üçgen aşağı yönlü kırılmasıyla sert satış yaşandı. Aşağıda 128.21
seviyesinin altında önce 121.13 ve arkasından 112.57 desteğine doğru satış görülebilir. Yukarıda ise 140.65
seviyesinin kırılması halinde önce 148.00 ve arkasından 153.10 direncine doğru alım yaşanabilir.
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BEKLENTİ - ÖNCEKİ
EURO BÖLGESİ 10:45 FRANSA SANAYİ ÜRETİMİ

% 0.0

% 0.1

EURO BÖLGESİ 12:00 İTALYA PERAKENDE SATIŞLAR

% 0.2

% 0.1

% - 0.5

% - 0.2

EURO BÖLGESİ 15:30 AMB PARA POLİTİKASI TOPLANTI TUTANAKLARI
KANADA

16:30 YAPI RUHSATLARI

KANADA

16:30 YENİ KONUT FİYAT ENDEKSİ

% 0.0

% 0.0

ABD

16:30 İŞSİZLİK BAŞVURULARI

226 K

231 K

ABD

20:40 FED ÜYESİ BULLARD KONUŞMASI

ABD

20:45 FED BAŞKANI POWELL KONUŞMASI

ABD

21:00 FED ÜYESİ EVANS KONUŞMASI

