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Dün Türkiye’den gelen Kasım ayına ilişkin sanayi üretim verisi beklentilerin altında % 6.5 azaldı. Alt sektörlere baktığımızda madencilik ve
taş ocakçılığı sektörü % 1.1, imalat sektörü % 7.1, elektrik, gaz ve buhar sektörü ise % 1.8 azalış gösterdi. Son gelen ÖTV ve KDV teşviklerinin
sebebiyle dayanıklı tüketim malları üretimi artarken ara malı üretiminde görülen azalış ekonominin beklenenden çok daha ciddi bir şekilde
daralacağını göstermekte. Gelen verinin pozitif tarafı ise yüksek teknolojik ürünlerde üretim payının artışı oldu. Veri sonrası kurda
yükselişin devam ettiği görüldü. Kurdaki yükselişin diğer bir nedeni ise ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’ye ilişkin sözleri oldu. Trump,
Türkiye’nin Suriye’de yaşanan kürtlere saldırması halinde Türkiye’yi ekonomik yönden mahvedeceğiz söylemi kurların bir anda fırlamasına
sebep oldu. Ancak akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump’ın yaptığı görüşmede ikili ilişkilerin yanında Suriye
sorununun ele alınması iki ülkenin müttefik bir şekilde hareket edeceğinin altı çizilmesi buzları eritmiş gibi görünmekte. Bu gelişmeyle
birlikte kurda da tekrar düşüşün yaşandığını izledik. ABD’de dün veri akışı sakindi.
Bu sabah Türkiye’de işsizlik oranı Ekim ayında % 11.6 seviyesine yükseldi. İş gücüne katılımın artmasının yanında istihdam seviyesinde
küçük düşüş yaşanması işsizliği artıran faktörler oldu. Bu oran aynı zamanda Mart 2017’den beri en yüksek oranı ifade etmekte. Bugün
ABD’de ÜFE verileri açıklanacak. ÜFE’nin petrol fiyatlarındaki düşüşten de kaynaklı % 0.1 azalması beklenirken çekirdek ÜFE’nin ise % 0.2
artış kaydetmesi beklenmekte. ABD’de son dönemde iyi gelen veriler enflasyonun hala kontrol altında olduğunu göstermekte.
Teknik olarak baktığımızda kur kritik direnç seviyesi olan 5.5400 seviyesini dün kıramadı ve geri çekildi. Bu seviyesinin üzerinde sert
hareketler bekliyoruz. 5.4700 üzerinde önce 5,5400 ve arkasından 5,5870 direncine doğru alım yaşanabilir. Aşağıda ise 5,4440 seviyesinin
altında satışlar hızlanabilir. Önce 5,4030 ve arkasından 5,3535 desteğine doğru geri çekilme görülebilir.
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Dün Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi verisi beklentilerin oldukça altında % 1.7 daraldı. Son dönemde kötü gelen
büyümenin öncü göstergelerinden birine daha şahit olduk. Önümüzdeki dönemde Euro Bölgesi’nde ciddi daralma
bekliyoruz. Bu yüzden paritedeki yükselişler satış fırsatı yaratmakta. Ayrıca kredi derecelendirme kuruluşu
Moody’s yaptığı açıklamada ekonomik yavaşlamanın gelecek iki sene boyunca Avrupa’daki şirketler üzerinde
finansal baskı yaratmasının beklenmediğini belirtti. Moody’s, 2019 büyüme beklentisini % 1.8’e, 2020 büyüme
beklentisini ise % 1.6 seviyesine kadar düşürdü. Dün ABD’de veri akışı sakindi.
Bugün Euro Bölgesi’nde ticaret dengesi verileri takip edilecek. ABD’de ise ÜFE verileri açıklanacak. ÜFE’nin petrol
fiyatlarındaki düşüşten de kaynaklı % 0.1 azalması beklenirken çekirdek ÜFE’nin ise % 0.2 artış kaydetmesi beklenmekte. ABD’de son dönemde iyi gelen veriler enflasyonun hala kontrol altında olduğunu göstermekte.
Teknik olarak üçgenin kırılmasıyla sert yükselen paritede dolar endeksinin dip bölgelere yaklaşmasıyla paritede bu
kırılmaya rağmen satışların artabileceğinin işaretini vermekte olduğunu Cuma günü uyarmıştık. Tekrar 1.1485
seviyesinin altına inen paritede aşağıda 1.1458 seviyesinin altında önce 1.1425 ve arkasından 1.1395 seviyesine
kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda 1.1485 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1527 ve arkasından 1.1570 direnci
test edilebilir.
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ABD’de dün veri akışı sakindi. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde pek bir değişiklik olmaması paritenin 1297-1280
bandında devam etmesini sağladı. ABD-Çin arasındaki görüşmelerin iyimserlik beklentisinin de fiyatlandığını
düşünüyoruz. Altında teknik olarak satış belirtileri gözlemliyoruz.
Bugün ABD’de ÜFE verileri açıklanacak. ÜFE’nin petrol fiyatlarındaki düşüşten de kaynaklı % 0.1 azalması beklenirken çekirdek ÜFE’nin ise % 0.2 artış kaydetmesi beklenmekte. ABD’de son dönemde iyi gelen veriler enflasyonun
hala kontrol altında olduğunu göstermekte.
Teknik olarak baktığımızda yukarıda ise 1297 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 konuşan Başbakan May, AB ile yaptıkları anlaşmanın aslında uzlaşma olduğunu ve her iki tarafında ortak
çıkarlarına göre tasarlandığını belirtti. Tek taraflı çıkarların asla kabul edilemeyeceği bir ortamda en iyi anlaşmayı imzaladık
dedi. May, AB ile anlaşmayı kabul etmeyen milletvekillerine Anlaşmasız Brexit’in İskoçya’da bağımsızlık isteyenleri ne kadar
güçlendireceğini düşündünüz mü? Ya da Kuzey İrlanda’da fiziki sınır için referandum isteyenleri? Birliğimiz için gerçek tehdit
budur." diye cevap verdi. Brexit söylemleri sterlinde yükselişin yaşanmasına neden olmakta. ABD’de dün veri akışı sakindi.
Bu akşam gözler TSİ ile 22:00’de başlayacak olan parlamentoda yapılacak oylama çevrilmiş durumda. May’ın sunacağı AB ile
anlaşma taslağının kabulüne ilişkin oylamanın reddedilmesi bekleniyor. Reddedilmesi halinde sürecin nasıl işleyeceği
konusunda halen bir netlik yok. Çünkü AB tarafı bir daha yeni bir anlaşmayı kesinlikle reddediyor. Bu durumda anlaşmasız
Brexit geçerli seçenek olacaktır. Ancak Cebelitarık Boğazı’nın çözümü, Kuzey İrlanda sorunu, İskoçya sorunu vb. halen
masada kalan ve çözülemeyen sorunlar arasında olacaktır. Oylama sonrası sterlin çaprazlarında çok sert hareketler yaşanabilir. ABD’de ise ÜFE verileri açıklanacak. ÜFE’nin petrol fiyatlarındaki düşüşten de kaynaklı % 0.1 azalması beklenirken
çekirdek ÜFE’nin ise % 0.2 artış kaydetmesi beklenmekte. ABD’de son dönemde iyi gelen veriler enflasyonun hala kontrol
altında olduğunu göstermekte..
Teknik olarak baktığımızda 1.2930 seviyesinin üzerinde önce 1.3000 ve arkasından 1.3060 direncine doğru alım yaşanabilir.
Aşağıda ise 1.2860 desteğinin altında önce 1.2800 ve arkasından 1.2710 seviyesine kadar düşüş görülebilir.
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Dün Türkiye’den gelen Kasım ayına ilişkin sanayi üretim verisi beklentilerin altında % 6.5 azaldı. Alt sektörlere baktığımızda madencilik ve taş ocakçılığı
sektörü % 1.1, imalat sektörü % 7.1, elektrik, gaz ve buhar sektörü ise % 1.8 azalış gösterdi. Son gelen ÖTV ve KDV teşviklerinin sebebiyle dayanıklı tüketim
malları üretimi artarken ara malı üretiminde görülen azalış ekonominin beklenenden çok daha ciddi bir şekilde daralacağını göstermekte. Gelen verinin
pozitif tarafı ise yüksek teknolojik ürünlerde üretim payının artışı oldu. Veri sonrası kurda yükselişin devam ettiği görüldü. Kurdaki yükselişin diğer bir
nedeni ise ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’ye ilişkin sözleri oldu. Trump, Türkiye’nin Suriye’de yaşanan kürtlere saldırması halinde Türkiye’yi ekonomik
yönden mahvedeceğiz söylemi kurların bir anda fırlamasına sebep oldu. Ancak akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump’ın yaptığı
görüşmede ikili ilişkilerin yanında Suriye sorununun ele alınması iki ülkenin müttefik bir şekilde hareket edeceğinin altı çizilmesi buzları eritmiş gibi
görünmekte. Bu gelişmeyle birlikte kurda da tekrar düşüşün yaşandığını izledik. Dün Euro Bölgesi’nde ise sanayi üretimi verisi beklentilerin oldukça
altında % 1.7 daraldı. Son dönemde kötü gelen büyümenin öncü göstergelerinden birine daha şahit olduk. Önümüzdeki dönemde Euro Bölgesi’nde ciddi
daralma bekliyoruz. Bu yüzden paritedeki yükselişler satış fırsatı yaratmakta. Ayrıca kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s yaptığı açıklamada
ekonomik yavaşlamanın gelecek iki sene boyunca Avrupa’daki şirketler üzerinde finansal baskı yaratmasının beklenmediğini belirtti. Moody’s, 2019
büyüme beklentisini % 1.8’e, 2020 büyüme beklentisini ise % 1.6 seviyesine kadar düşürdü.
Bu sabah Türkiye’de işsizlik oranı Ekim ayında % 11.6 seviyesine yükseldi. İş gücüne katılımın artmasının yanında istihdam seviyesinde küçük düşüş
yaşanması işsizliği artıran faktörler oldu. Bu oran aynı zamanda Mart 2017’den beri en yüksek oranı ifade etmekte. Bugün Euro Bölgesi’nde ise ticaret
dengesi verileri takip edilecek.
Teknik olarak baktığımızda 6.2800 seviyesinin kırılması halinde önce 6.3650 ve arkasından 6.4250 direncine doğru alım yaşanabilir. Aşağıda ise 6.2325
seviyesinin altında önce 6.1650 ve arkasından 6.1350 desteğine kadar düşüş görülebilir.
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BİST100 endeksi haftanın ilk gününe Çin tarafından gelen verilerde ticaret savaşına ilişkin verilerin Çin’de beklenenden daha fazla ekonomik yavaşlama
getirmesi ve bunun dünya ekonomisinde düşüşü işaret etmesi ve sanayi üretim verisiyle düşüşle başlamıştı. Türkiye’den gelen Kasım ayına ilişkin sanayi
üretim verisi beklentilerin altında % 6.5 azaldı. Alt sektörlere baktığımızda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü % 1.1, imalat sektörü % 7.1, elektrik, gaz ve
buhar sektörü ise % 1.8 azalış gösterdi. Son gelen ÖTV ve KDV teşviklerinin sebebiyle dayanıklı tüketim malları üretimi artarken ara malı üretiminde
görülen azalış ekonominin beklenenden çok daha ciddi bir şekilde daralacağını göstermekte. Gelen verinin pozitif tarafı ise yüksek teknolojik ürünlerde
üretim payının artışı oldu. Borsadaki düşüşün diğer bir nedeni ise ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’ye ilişkin sözleri oldu. Trump, Türkiye’nin Suriye’de
yaşanan kürtlere saldırması halinde Türkiye’yi ekonomik yönden mahvedeceğiz söylemi borsada risk algısının artmasına neden oldu. Ancak akşam
saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump’ın yaptığı görüşmede ikili ilişkilerin yanında Suriye sorununun ele alınması iki ülkenin müttefik bir
şekilde hareket edeceğinin altı çizilmesi buzları eritmiş gibi görünmekte. Bu gelişmeyle birlikte borsa kapanışa yakın alıma geçerken bu sabaha da
yükselişle başladı. BİST100 endeksi dünü % 0.40’lık artışla 92.053 puandan tamamlarken işlem hacmi 4.8 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektörel bazda en
çok artan sektör % 2.20 ile finansal kiralama ve faktoring olurken bankacılık endeksi % 1.80 ile yükselişi destekleyen unsur oldu.
Bu sabah Türkiye’de işsizlik oranı Ekim ayında % 11.6 seviyesine yükseldi. İş gücüne katılımın artmasının yanında istihdam seviyesinde küçük düşüş
yaşanması işsizliği artıran faktörler oldu. Bu oran aynı zamanda Mart 2017’den beri en yüksek oranı ifade etmekte.
Teknik olarak baktığımızda kritik seviyelere yükselen BİST100 endeksi 93.300 seviyesinin kırılması halinde önce 94.300 ve arkasından 96.300 direncine
doğru alımlar yaşayabilir. Özellikle bu noktada 94.300 seviyesi oldukça önemli olacaktır. Aşağıda ise 91.950 seviyesinin altında önce 90.650 ve arkasından
89.365 desteğine kadar düşüşler görülebilir.
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Dün Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi verisi beklentilerin oldukça altında % 1.7 daraldı. Son dönemde kötü gelen
büyümenin öncü göstergelerinden birine daha şahit olduk. Önümüzdeki dönemde Euro Bölgesi’nde ciddi daralma
bekliyoruz. Ayrıca kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s yaptığı açıklamada ekonomik yavaşlamanın gelecek iki
sene boyunca Avrupa’daki şirketler üzerinde finansal baskı yaratmasının beklenmediğini belirtti. Raporda Avrupa’da
bazı şirketlerin İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkışıyla birlikte acil eylem planlarını da devreye sokmaya
hazırlandığı belirtildi. Moody’s, 2019 büyüme beklentisini % 1.8’e, 2020 büyüme beklentisini ise % 1.6 seviyesine
kadar düşürdü. Dax gelen haberlerin etkisiyle günü satıcılı tamamladı.
Bugün Euro Bölgesi’nde ticaret dengesi ve Başkan Draghi’nin yapacağı konuşma takip edilecek. Ayrıca gece
saatlerinde Brexit oylaması sonrasında çıkacak sonuç yarın açılışta Dax’ta gaplı açılışı işaret edebilir. Piyasada
oynaklığın artmasını bekliyoruz.
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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Petrolde dün veri ve haber akışının sakin olduğu günde petrol fiyatlarındaki hareketler sınırlı kaldı. Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gece 00:30’da Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından özel sektöre ait açıklanacak petrol stokları
fiyatlarda oynaklığın artmasına sebep olabilir. Geçen hafta açıklanan petrol stokları 6.27 milyon varil azalış
göstermişti.
Teknik olarak baktığımızda 51.60 seviyesinin üzerinde önce kritik direnç noktası olan 53.30 ve arkasından 54.50
direnci test edilebilir. Aşağıda 50.40 desteğinin altında önce 49.65 ve arkasından 48.45 desteğine kadar düşüş
yaşanabilir.
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Bitcoinde TOBO oluşumu görüyoruz. Ancak çalışıp çalışmadığını izleyeceğiz. Aşağıda 3.580 seviyesinin kırılması
halinde önce 3.484 ve arkasından 3.439 desteğine kadar düşüş görülebilir. Yukarıda ise 3.700 seviyesinin üzerinde
önce 3.775 ve arkasından 3.860 direncine doğru alım yaşanabilir.
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Teknik olarak ethereuma baktığımızda aşağıda 113.65 seviyesinin altında önce 107.90 ve arkasından 105.40
desteğine doğru satış görülebilir. Yukarıda ise 128.00 seviyesinin kırılması halinde önce 132.80 ve arkasından
140.80 direncine doğru alım yaşanabilir.
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BEKLENTİ - ÖNCEKİ
TÜRKİYE

10:00 İŞSİZLİK ORANI

EURO BÖLGESİ 10:45 FRANSA TÜFE

% 11.4
% 0.0

EURO BÖLGESİ 10:45 FRANSA BÜTÇE DENGESİ
TÜRKİYE

% 0.0
- 87. 0 B

11:00 BÜTÇE DENGESİ

7.60 B

EURO BÖLGESİ 13:00 TİCARET DENGESİ

13.2 B

12.5 B

ABD

16:30 ÜFE

% - 0.1

% 0.1

ABD

16:30 ÇEKİRDEK ÜFE

% 0.2

% 0.3

ABD

16:30 NEW YORK İMALAT ENDEKSİ

11.6

10.9

EURO BÖLGESİ 18:00 AMB BAŞKANI DRAGHİ KONUŞMASI
ABD

21:00 FED ÜYESİ GEORGE KONUŞMASI

İNGİLTERE

22:00 PARLAMENTO BREXİT OYLAMASI

