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Dün yurtiçinde Bakan Berat Albayrak, KOBİ değer kredisinin detaylarını anlattı. Albayrak, 13 bankanın kendi inisiyatifiyle ortaya koyduğu
KOBİ Değer Kredisi'nin Hazine'ye etkisinin olmayacağını söyledi. 40 bin işletmeye kredi verilmesi planlanırken 6 ay ödemesiz kredi için
yüzde 1.54 faiz oranı uygulanacak. KOBİ'lere sağlanacak paketin toplam büyüklüğü 20 milyar TL olacak. Açıklamanın ardından Türk Lirası
varlıkları değer kazanırken kurda düşüşler izlendi. ABD’de ise Fed Başkanı Powell yaptığı açıklamada Trump’tan davet gelmesi halinde
görüşebileceğini söylerken büyüme tarafında işlerin yolunda gittiğini ve resesyon riski görmediğini ifade etti. Powell ayrıca enflasyonda %
2’lik seyrin korunduğunu işgücü piyasasının birçok yönden güçlü olduğunu ve bilanço rakamlarını küçültemeye ihtiyaç duyduklarını
vurguladı. Başkan Powell en büyük endişesinin küresel büyümede düşüşün yaşanma ihtimali olduğunu sözlerine ekledi. Powell konuşması
sonrası dxy de alımlar yaşansa da bu artış sınırlı kaldı.
Bu sabah Türkiye’de açıklanan cari açık verisi beklentilere paralel 986 milyon dolar fazla verdi. Beklenti cari işlemler fazlasının 900 milyon
dolar olmasıydı. 12 aylık cari açık Kasım'da 33.93 milyar dolar olurken, önceki 39.4 milyar dolar idi. Ocak - Kasım dönemindeki, cari
işlemler açığı 26.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Net hata noksan Kasım'da 994 milyon dolar fazla verirken resmi rezervler
Kasım'da 4.4 milyar dolar artış kaydetti. Veri sonrası kurda sınırlı düşüşler yaşandı. Bugün ABD’de enflasyon rakamları açıklanacak.
TÜFE’nin aylık bazda % 0.1 gelmesi beklenirken çekirdek TÜFE’de beklenti ise % 0.2 olması yönünde. Veri sonrası özellikle dxy ve ABD 10
yıllık tahvil faizlerinde yaşanacak hareketler dolar bazında volatiliteye sebep olabilir.
Teknik olarak baktığımızda 5,4560 seviyesinin üzerinde önce 5,5240 ve arkasından 5,5870 direncine doğru alım yaşanabilir. Aşağıda ise
5,4115 seviyesinin altında önce 5,3500 ve arkasından 5,3120 desteğine doğru geri çekilme görülebilir.
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Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. ABD’de ise Fed Başkanı Powell yaptığı açıklamada Trump’tan davet gelmesi
halinde görüşebileceğini söylerken büyüme tarafında işlerin yolunda gittiğini ve resesyon riski görmediğini ifade
etti. Powell ayrıca enflasyonda % 2’lik seyrin korunduğunu işgücü piyasasının birçok yönden güçlü olduğunu ve
bilanço rakamlarını küçültemeye ihtiyaç duyduklarını vurguladı. Başkan Powell en büyük endişesinin küresel
büyümede düşüşün yaşanma ihtimali olduğunu sözlerine ekledi. Powell konuşması sonrası dxy de alımlar yaşansa
da bu artış sınırlı kaldı.
Bugün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakin. ABD’de ise enflasyon rakamları açıklanacak. TÜFE’nin aylık bazda % 0.1
gelmesi beklenirken çekirdek TÜFE’de beklenti ise % 0.2 olması yönünde. Veri sonrası özellikle dxy ve ABD 10 yıllık
tahvil faizlerinde yaşanacak hareketler dolar bazında volatiliteye sebep olabilir.
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 ise Fed Başkanı Powell yaptığı açıklamada Trump’tan davet gelmesi halinde görüşebileceğini söylerken
büyüme tarafında işlerin yolunda gittiğini ve resesyon riski görmediğini ifade etti. Powell ayrıca enflasyonda % 2’lik
seyrin korunduğunu işgücü piyasasının birçok yönden güçlü olduğunu ve bilanço rakamlarını küçültemeye ihtiyaç
duyduklarını vurguladı. Başkan Powell en büyük endişesinin küresel büyümede düşüşün yaşanma ihtimali
olduğunu sözlerine ekledi. Powell konuşması sonrası dxy de alımlar yaşansa da bu artış sınırlı kaldı.
Bugün ABD’de ise enflasyon rakamları açıklanacak. TÜFE’nin aylık bazda % 0.1 gelmesi beklenirken çekirdek
TÜFE’de beklenti ise % 0.2 olması yönünde. Veri sonrası özellikle dxy ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanacak
hareketler dolar bazında volatiliteye sebep olabilir.
Teknik olarak baktığımızda 1280 seviyesi oldukça kritikti ancak buranın kırılmamasıyla 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.

FİNANS
KILAVUZ

GBP / USD

11.01.2019

Dün İngiltere’de veri akışı sakindi. ABD’de ise Fed Başkanı Powell yaptığı açıklamada Trump’tan davet gelmesi
halinde görüşebileceğini söylerken büyüme tarafında işlerin yolunda gittiğini ve resesyon riski görmediğini ifade
etti. Powell ayrıca enflasyonda % 2’lik seyrin korunduğunu işgücü piyasasının birçok yönden güçlü olduğunu ve
bilanço rakamlarını küçültemeye ihtiyaç duyduklarını vurguladı. Başkan Powell en büyük endişesinin küresel
büyümede düşüşün yaşanma ihtimali olduğunu sözlerine ekledi. Powell konuşması sonrası dxy de alımlar yaşansa
da bu artış sınırlı kaldı.
Bugün İngiltere’de aylık bazda büyüme verisi % 0.1 bekleniyor. Son dönemde Brexit etkisi nedeniyle ekonomide
yavaşlamanın görüldüğünü izliyoruz. Kötü gelecek bir veri sterlin tarafına satış olarak yansıyabilir. Bugün İngiltere’de ayrıca sanayi üretimi verisi % 0.3 beklenirken imalat üretimi verisi % % 0.4 beklenmekte. Son dönemde Brexit
etkisinin bu verilere de yansıdığını görüyoruz. ABD’de ise enflasyon rakamları açıklanacak. TÜFE’nin aylık bazda %
0.1 gelmesi beklenirken çekirdek TÜFE’de beklenti ise % 0.2 olması yönünde. Veri sonrası özellikle dxy ve ABD 10
yıllık tahvil faizlerinde yaşanacak hareketler dolar bazında volatiliteye sebep olabilir.
Teknik olarak baktığımızda kanalın tepesine yükselen sterlin oradan geri dönüş yaptı. Yukarıda 1.2770 seviyesinin
üzerinde önce kanal tepesi olan 1.2800 ve arkasından 1.2840 direncine doğru alım görülebilir. Aşağıda ise 1.2707
desteğinin altında önce 1.2678 ve arkasından 1.2617 seviyesine kadar düşüş görülebilir.
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Dün yurtiçinde Bakan Berat Albayrak, KOBİ değer kredisinin detaylarını anlattı. Albayrak, 13 bankanın kendi
inisiyatifiyle ortaya koyduğu KOBİ Değer Kredisi'nin Hazine'ye etkisinin olmayacağını söyledi. 40 bin işletmeye kredi
verilmesi planlanırken 6 ay ödemesiz kredi için yüzde 1.54 faiz oranı uygulanacak. KOBİ'lere sağlanacak paketin
toplam büyüklüğü 20 milyar TL olacak. Açıklamanın ardından Türk Lirası varlıkları değer kazanırken kurda düşüşler
izlendi. Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi.
Bu sabah Türkiye’de açıklanan cari açık verisi beklentilere paralel 986 milyon dolar fazla verdi. Beklenti cari
işlemler fazlasının 900 milyon dolar olmasıydı. 12 aylık cari açık Kasım'da 33.93 milyar dolar olurken, önceki 39.4
milyar dolar idi. Ocak - Kasım dönemindeki, cari işlemler açığı 26.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Net hata
noksan Kasım'da 994 milyon dolar fazla verirken resmi rezervler Kasım'da 4.4 milyar dolar artış kaydetti. Veri
sonrası kurda sınırlı düşüşler yaşandı. Euro Bölgesi’nde veri akışı sakin. ABD’de ise enflasyon verileri kur üzerinde
etkili olabilir.
Teknik olarak baktığımızda 6.2785 seviyesinin kırılması halinde önce 6.3600 ve arkasından 6.4280 direncine doğru
alım yaşanabilir. Aşağıda ise 6.2400 seviyesinin altında önce 6.2000 ve arkasından 6.1680 desteğine kadar düşüş
görülebilir.
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Dün yurtiçinde Bakan Berat Albayrak, KOBİ değer kredisinin detaylarını anlattı. Albayrak, 13 bankanın kendi
inisiyatifiyle ortaya koyduğu KOBİ Değer Kredisi'nin Hazine'ye etkisinin olmayacağını söyledi. 40 bin işletmeye kredi
verilmesi planlanırken 6 ay ödemesiz kredi için yüzde 1.54 faiz oranı uygulanacak. KOBİ'lere sağlanacak paketin
toplam büyüklüğü 20 milyar TL olacak. Açıklamanın ardından Türk Lirası varlıkları değer kazanırken borsada
yükseliş yaşayarak gün içi kayıplarını sildi. BİST100 endeksi dünü % 0.04 değer kazancıyla 91.196 puandan
tamamlanırken toplam işlem hacmi 5.6 milyar TL olarak açıklandı. Sektörel bazda en fazla yükseliş % 2.88 ile metal
eşya ve makine grubu olurken bankacılık endeksi % 0.01 düştü.
Bu sabah Türkiye’de açıklanan cari açık verisi beklentilere paralel 986 milyon dolar fazla verdi. Beklenti cari
işlemler fazlasının 900 milyon dolar olmasıydı. 12 aylık cari açık Kasım'da 33.93 milyar dolar olurken, önceki 39.4
milyar dolar idi. Ocak - Kasım dönemindeki, cari işlemler açığı 26.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Net hata
noksan Kasım'da 994 milyon dolar fazla verirken resmi rezervler Kasım'da 4.4 milyar dolar artış kaydetti. Dünkü
haberlerle güne pozitif başlangıç yapan BİST100 endeksi iyimser veri sonrası yükselişini sürdürdü.
Teknik olarak baktığımızda 91.930 seviyesinin üzerinde önce 92.600 ve arkasından 93.400 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 90.700 desteğinin altında önce 89.500 ve arkasından 88.600 seviyesine kadar düşüş görülebilir.
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Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. Küresel borsalardaki iyimserliğin devam etmesiyle Avrupa borsaları da Dax
öncülüğünde yükseliş yaşandı. Dax kanal içinde tepeye doğru hareketini sürdürüyor. Ancak kritik bölgeye ulaştığını
ifade edebiliriz. Her an yeni bir satış dalgası yaşanabilir.
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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Son 2 haftadır petrol stoklarında artış yaşanmamasının ardından son hafta da petrol stoklarında azalış görülmesi
OPEC kararının ardından üretim kesintisinin sonuçlarını aldığını görüyoruz. Ayrıca son günlerde ABD-Çin arasında
yaşanan ticaret savaşına ilişkin iyimserliğin sürmesi de petrol fiyatlarındaki yükselişi destekleyen unsur oldu.
Bugün Baker Hughes tarafında petrol kuyu sayıları açıklanacak. Geçen hafta açıklanan petrol kuyu sayıları 8 adet
azalış göstermiş ve 1.075 adete gerilemişti. Petrol kuyu sayılarında azalış devam ederse petrol fiyatlarındaki
yükseliş sürebilir.
Teknik olarak baktığımızda kritik seviyelerin kırıldığını ve yükselişin devam ettiğini görebiliriz. Yukarıda kritik
seviye olan 54.20 seviyesinin üzerinde önce 55.77 ve arkasından 57.35 direnci test edilebilir. Aşağıda 52.30
desteğinin altında önce 51.40 ve arkasından 50.30 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
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Bitcoinde TOBO oluşumu görüyoruz. TOBO’nun varlığı sürdürmesi için bitcoinin 3.590 seviyesinin altına inmemesi
gerekmekte. Aşağıda 3.590 seviyesinin kırılması halinde önce 3.439 ve arkasından 3.311 desteğine kadar düşüş
görülebilir. Yukarıda ise 3.792 seviyesinin üzerinde önce 3.973 ve arkasından 4.088 direncine doğru alım yaşanabilir.
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Teknik olarak ethereuma baktığımızda aşağıda 121.13 seviyesinin altında önce 112.57 ve arkasından 107.90
desteğine doğru satış görülebilir. Yukarıda ise 128.75 seviyesinin kırılması halinde önce 140.65 ve arkasından
148.00 direncine doğru alım yaşanabilir.
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BEKLENTİ - ÖNCEKİ
TÜRKİYE

10:00 CARİ DENGE

EURO BÖLGESİ 12:00 İTALYA SANAYİ ÜRETİMİ

0.97 B

2.77 B

% - 0,3

% 0.1

İNGİLTERE

12:30 BÜYÜME (AYLIK)

% 0.1

% 0.1

İNGİLTERE

12:30 İMALAT ÜRETİMİ

% 0.4

% - 0.9

İNGİLTERE

12:30 SANAYİ ÜRETİMİ

% 0.3

% - 0.6

İNGİLTERE

12:30 TİCARET DENGESİ

- 11.4 B

- 11.9 B

ABD

16:30 TÜFE

% - 0.1

% 0.0

ABD

16:30 ÇEKİRDEK TÜFE

% 0.2

% 0.2

İNGİLTERE

17:00 NİESR BÜYÜME

% 0.3

ABD

21:00 BAKER HUGHES PETROL KUYU SAYILARI

1.075

ABD

22:00 BÜTÇE DENGESİ

- 8.0 B

- 204.9 B

