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Dün 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. ABD’de dün
petrol fiyatlarındaki düşüşün ÜFE tarafına yansımasıyla ÜFE beklentilerin altında % 0.2 azalırken çekirdek ÜFE beklentilerin altında % 0.1
azalış gösterdi. New York İmalat endeksi ise beklentilerin altında 3.9 puan olarak gerçekleşirken Mayıs 2017’den beri en düşük seviyeye
gerilemiş oldu. Gelen verilere rağmen dolar endeksinde yükseliş görüldü. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump’ın telefon
konuşmasının ardından konuşan Erdoğan, ABD ile ticaret hacminin 75 milyar dolara yükseltmek istediklerini söylemesi ve ABD ile Suriye
konusunda her türlü iş birliğine açık olduklarını ifade etmesi bu yönde iki tarafın uzlaştıklarını dile getirmesi Türk Lirası cinsi varlıklara
alım getirdi. Böylelikle kur yatay bir seyir izledi.
Bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararında olacak. Faizlerin % 24.00 seviyesinde sabit bırakılması bekleniyor.
Faizlerin sabit bırakılması halinde TCMB’nin toplantı tutanak metninde yapacağı açıklamalar kurda yön belirleyici olacaktır. Piyasada küçük
bir kesimin beklediği faiz indiriminin gerçekleşmesi halinde bu sürpriz olarak algılanacak ve sert kur yükselişlerine sebep olabilir. ABD’de
ise akşam saatlerinde gelecek Bej kitap raporu dolar endeksinde oynaklık yaratabilir.
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 5,4270 seviyesinin
altında satışlar hızlanabilir. Önce 5,4030 ve arkasından 5,3535 desteğine doğru geri çekilme görülebilir.
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Dün Euro Bölgesi’nde konuşan AMB Başkanı Draghi, son gelen verilerin beklenenden kötü olduğunu küresel
unsurların belirsizlik yarattığını belirtti. Parasal teşviğin daha fazla iç talep yaratacağını ve manşet enflasyonu
desteklemesi açısından önemli olduğunu söyledi. Konuşma sonrasında euroda değer kayıpları görüldü. ABD’de dün
petrol fiyatlarındaki düşüşün ÜFE tarafına yansımasıyla ÜFE beklentilerin altında % 0.2 azalırken çekirdek ÜFE
beklentilerin altında % 0.1 azalış gösterdi. New York İmalat endeksi ise beklentilerin altında 3.9 puan olarak
gerçekleşirken Mayıs 2017’den beri en düşük seviyeye gerilemiş oldu. Gelen verilere rağmen dolar endeksinde
yükseliş görüldü.
Bugün Euro Bölgesi’nde bugün veri akışı sakin. ABD’de ise akşam saatlerinde gelecek Bej kitap raporu dolar
endeksinde oynaklık yaratabilir.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.1380 seviyesinin altında önce 1.1340 ve arkasından 1.1270 seviyesine kadar
düşüş yaşanabilir. Yukarıda 1.1440 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1485 ve arkasından 1.1530 direnci test
edilebilir.
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ABD’de dün petrol fiyatlarındaki düşüşün ÜFE tarafına yansımasıyla ÜFE beklentilerin altında % 0.2 azalırken
çekirdek ÜFE beklentilerin altında % 0.1 azalış gösterdi. New York İmalat endeksi ise beklentilerin altında 3.9 puan
olarak gerçekleşirken Mayıs 2017’den beri en düşük seviyeye gerilemiş oldu. Gelen verilere rağmen dolar endeksinde yükseliş görülürken ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yatay seyir etmesi altın fiyatlarının sakin geçmesini
sağladı.
Bugün ABD’de ise akşam saatlerinde gelecek Bej kitap raporu dolar endeksinde oynaklık yaratabilir.
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 merakla beklenen parlamentodaki Brexit oylaması 432'ye 202 oyla reddedildi. Oylama sonrasında muhalefet,
May hükümeti için güvensizlik oylaması istedi. Oylama Çarşamba günü TSİ 22:00'de yapılacak. Oylamanın ardından konuşan
Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker, anlaşmasız Brexit ihtimalinin arttığını söyledi. İngiltere parlamentosunda, Brexit anlaşmasına ilişkin oylama öncesinde İrlanda sınırıyla ilgili yasal düzenleme 600'e 24 oyla reddedildi. İngiltere
Başbakanı May, ikinci bir referandumun daha fazla bölünmeye yol açacağını söyledi. Oylama sırasında sert düşen paritede
oylama sonrasında sert yükseliş görüldü. ABD’de dün petrol fiyatlarındaki düşüşün ÜFE tarafına yansımasıyla ÜFE beklentilerin
altında % 0.2 azalırken çekirdek ÜFE beklentilerin altında % 0.1 azalış gösterdi. New York İmalat endeksi ise beklentilerin
altında 3.9 puan olarak gerçekleşirken Mayıs 2017’den beri en düşük seviyeye gerilemiş oldu.
Bugün İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney’in Brexit oylaması sonrası yapacağı konuşma etkili olabilir. Brexit’in İngiltere
ekonomisi üzerinde yapacağı etkinin miktarı paritede sert fiyatlanabilir. Ayrıca İngiltere’de açıklanacak enflasyon verisi
bundan sonra Merkez Bankası’nın faiz politikasına yön verebilir. TÜFE % 2.1 beklenirken çekirdek TÜFE % 1.8 beklenmekte.
Bunun yanında ÜFE, çekirdek ÜFE, konut fiyat endeksi diğer takip edeceğimiz veriler arasında olacaktır. Bugün ABD’de ise
akşam saatlerinde gelecek Bej kitap raporu dolar endeksinde oynaklık yaratabilir.
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’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. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump’ın telefon konuşmasının
ardından konuşan Erdoğan, ABD ile ticaret hacminin 75 milyar dolara yükseltmek istediklerini söylemesi ve ABD ile
Suriye konusunda her türlü iş birliğine açık olduklarını ifade etmesi bu yönde iki tarafın uzlaştıklarını dile getirmesi
Türk Lirası cinsi varlıklara alım getirdi. Böylelikle kurda aşağı yönlü baskı arttı. Dün Euro Bölgesi’nde konuşan AMB
Başkanı Draghi, son gelen verilerin beklenenden kötü olduğunu küresel unsurların belirsizlik yarattığını belirtti.
Parasal teşviğin daha fazla iç talep yaratacağını ve manşet enflasyonu desteklemesi açısından önemli olduğunu
söyledi. Konuşma sonrasında euroda değer kayıpları görüldü.
Bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararında olacak. Faizlerin % 24.00 seviyesinde sabit
bırakılması bekleniyor. Faizlerin sabit bırakılması halinde TCMB’nin toplantı tutanak metninde yapacağı açıklamalar
kurda yön belirleyici olacaktır. Piyasada küçük bir kesimin beklediği faiz indiriminin gerçekleşmesi halinde bu
sürpriz olarak algılanacak ve sert kur yükselişlerine sebep olabilir. Bugün Euro Bölgesi’nde bugün veri akışı sakin
Teknik olarak baktığımızda aşağıda kritik destek seviyesine yaklaştık. 6.1600 seviyesinin altında önce 6.1350 ve
arkasından 6.1000 desteğine kadar düşüş görülebilir. Yukarıda ise 6.2250 seviyesinin kırılması halinde önce 6.2800
ve arkasından 6.3650 direncine doğru alım yaşanabilir.
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Dün 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. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump’ın telefon konuşmasının ardından konuşan Erdoğan, ABD ile
ticaret hacminin 75 milyar dolara yükseltmek istediklerini söylemesi ve ABD ile Suriye konusunda her türlü iş birliğine açık
olduklarını ifade etmesi bu yönde iki tarafın uzlaştıklarını dile getirmesi Türk Lirası cinsi varlıklara alım getirdi. Böylelikle
borsada yükseliş görüldü. BİST100 endeksi dünü % 1.22 yükselişle tamamlarken işlem hacmi 6.5 milyar TL olarak gerçekleşti.
Sektörel bazda en çok değer kazanan sektör % 3.51 ile finansal kiralama ve faktoring olurken bankacılık endeksindeki %
1.81’lik artış borsadaki yükselişi destekleyen unsur oldu.
Bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararında olacak. Faizlerin % 24.00 seviyesinde sabit bırakılması
bekleniyor. Faizlerin sabit bırakılması halinde TCMB’nin toplantı tutanak metninde yapacağı açıklamalar kurda yön belirleyici
olacaktır. Piyasada küçük bir kesimin beklediği faiz indiriminin gerçekleşmesi halinde bu sürpriz olarak algılanacak ve
borsada volatilitenin artmasına sebep olabilir.
Teknik olarak baktığımızda kritik seviyelere yükselen BİST100 endeksi 94.300 seviyesinin kırılması halinde önce 95.300 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 konuşan AMB Başkanı Draghi, son gelen verilerin beklenenden kötü olduğunu küresel
unsurların belirsizlik yarattığını belirtti. Parasal teşviğin daha fazla iç talep yaratacağını ve manşet enflasyonu
desteklemesi açısından önemli olduğunu söyledi. Dax küresel borsalar paralelinde dünü yükselişle kapattı. Dax’ta
10.958- 10.800 arası yatay bant hareketi devam etti.
Bugün Almanya’da TÜFE verisi beklentiler dahilinde % 0.1 olarak gerçekleşirken Avrupa borsalarında Brexit
sebebiyle satış baskısı ön planda.
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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ABD’de dün Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından özel sektöre ait açıklanan petrol stokları 0.56 milyon varil azalış
gösterdi. Petrol fiyatlarındaki yatay seyir devam etti.
Bugün ABD’de ham petrol stok verileri açıklanacak. Ham petrol stoklarının 1.4 milyon varil azalması bekleniyor.
Verinin beklentilerden çok azalması halinde petrol fiyatlarında yükseliş görülebilir. Ancak petrol stoklarında verinin
üstünde artış görülmesi halinde petrol fiyatlarında satışlar hızlanabilir.
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.

