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USD / TRY

18.01.2019

Dün Türkiye’de veri akışı sakindi. Özellikle Merkez Bankası’nın faiz kararında ilave olarak para politikasının
sıkılaştırmasından bahsetmesi son dönemde dile getirilen TCMB’nin faiz indirimlerine ilişkin beklentiyi ortadan
kaldırması Türk Lirası’na değer kazandırırken kurda düşüşlere sebep oldu. ABD’de ise dün Philadelphia Fed imalat
endeksi ve işsizlik başvuruları beklentilerinden pozitif gelirken dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde
görülen yukarı yönlü hareketlere rağmen kur baskı altında kaldı.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. ABD’de büyüme tarafını yakından ilgilendiren sanayi üretimi verisinin yanında
Michigan tüketici güveni, Michigan enflasyon beklentisi ve kapasite kullanım oranı verileri açıklanacak. Dolar
endeksindeki gelişmeler kura yön verebilir.
Teknik olarak baktığımızda TOBO oluşturan paritede kritik destek noktamız olan 5.3240 desteğinin altında önce
5.2860 ve arkasından 5.2450 desteği test edilebilir. Yukarıda ise 5.3560 direncinin üzerinde önce 5.4230 ve arkasından 5.4850 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.
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Dün Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası’nın faiz artırımı noktasında en kritik veri olan enflasyon verileri
açıklandı. TÜFE beklentilerin altında % 1.6 açıklanırken hayal kırıklığı yarattı ve 2019’da olası bir faiz artırım
ihtimalini neredeyse ortadan kaldırdı. Bu durum önümüzdeki dönemde Euro üzerinde ciddi baskı yaratarak
paritenin düşmesini sağlayacaktır. Çekirdek TÜFE ise beklentiler paralelinde % 1.0 olarak açıklandı. ABD’de ise dün
Philadelphia Fed imalat endeksi ve işsizlik başvuruları beklentilerinden pozitif gelirken dolar endeksinde ve ABD 10
yıllık tahvil faizinde görülen yukarı yönlü hareketlere rağmen paritede yatay hareketler hakimdi.
Bugün Euro Bölgesi’nde cari denge açıklanacak. ABD’de büyüme tarafını yakından ilgilendiren sanayi üretimi
verisinin yanında Michigan tüketici güveni, Michigan enflasyon beklentisi ve kapasite kullanım oranı verileri
açıklanacak. Dolar endeksindeki gelişmeler pariteye yön verebilir.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda düşen takoz oluşturan paritede 1.1365 desteğinin altında önce 1.1310 ve
arkasından 1.1270 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise takozun üst bandı olan 1.1405 seviyesinin
kırılması halinde önce 1.1455 ve arkasından 1.1480 direncine kadar yükseliş görülebilir.
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ABD’de dün Philadelphia Fed imalat endeksi ve işsizlik başvuruları beklentilerinden pozitif gelirken dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde görülen yukarı yönlü hareketlere rağmen paritede yatay hareketler hakim oldu ve
oluşturduğu üçgen formasyonunun içinde hareketlere devam etti.
Bugün ABD’de büyüme tarafını yakından ilgilendiren sanayi üretimi verisinin yanında Michigan tüketici güveni,
Michigan enflasyon beklentisi ve kapasite kullanım oranı verileri açıklanacak. ABD 10 yıllık tahvil faizindeki
gelişmeler altına yön verebilir.
Teknik olarak baktığımızda üçgen formasyonu oluşturduğunu görüyoruz. Yukarıda 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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İngiltere’de Brexit’in yansımaları sürüyor. Önce parlamentoda yapılan Brexit oylamasında May ve ekibi derin yara
alırken daha sonra May’a ilişkin yapılan güven oylamasında ise zaferle ayrılması May’ın koltuğunda kalmasını
sağlarken sterlinde güçlenmeye devam ederek pariteyi yukarı taşıdı. ABD’de ise dün Philadelphia Fed imalat
endeksi ve işsizlik başvuruları beklentilerinden pozitif gelirken dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde
görülen yukarı yönlü hareketlere rağmen paritede yukarı hareketler hakimdi.
Bugün İngiltere’de harcamaları ve tüketim tarafını görmek açısından yakından takip edeceğimiz perakende satış
verisinin % 0.8 azalması bekleniyor. ABD’de ise büyüme tarafını yakından ilgilendiren sanayi üretimi verisinin
yanında Michigan tüketici güveni, Michigan enflasyon beklentisi ve kapasite kullanım oranı verileri açıklanacak.
Dolar endeksindeki gelişmeler pariteye yön verebilir.
Teknik olarak baktığımızda 1.3000 seviyesinin üzerinde önce kritik direnç noktamız olan 1.3045 ve arkasından
1.3090 direncine doğru alım yaşanabilir. Aşağıda ise 1.2915 desteğinin altında önce 1.2890 ve arkasından 1.2830
seviyesine kadar düşüş görülebilir.
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Dün Türkiye’de veri akışı sakindi. Özellikle Merkez Bankası’nın faiz kararında ilave olarak para politikasının
sıkılaştırmasından bahsetmesi son dönemde dile getirilen TCMB’nin faiz indirimlerine ilişkin beklentiyi ortadan
kaldırması Türk Lirası’na değer kazandırırken kurda düşüşlere sebep oldu. Dün Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez
Bankası’nın faiz artırımı noktasında en kritik veri olan enflasyon verileri açıklandı. TÜFE beklentilerin altında % 1.6
açıklanırken hayal kırıklığı yarattı ve 2019’da olası bir faiz artırım ihtimalini neredeyse ortadan kaldırdı. Bu durum
önümüzdeki dönemde Euro üzerinde ciddi baskı yaratarak paritenin düşmesini sağlayacaktır. Çekirdek TÜFE ise
beklentiler paralelinde % 1.0 olarak açıklandı.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Euro Bölgesi’nde ise cari denge açıklanacak. Dolar endeksindeki gelişmeler kuru
etkileyecektir.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda kritik destek seviyesine yaklaştık. 6.0680 seviyesinin altında önce 6.0300 ve
arkasından 5.9700 desteğine kadar düşüş görülebilir. Yukarıda ise 6.1040 seviyesinin kırılması halinde önce 6.1465
ve arkasından 6.1800 direncine doğru alım yaşanabilir.
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BİST100’de ABD-Çin geriliminin azalması ile başlayan yükseliş eğilimi daha sonrasında TCMB’nin parasal sıkı
duruşu koruyacağına ilişkin beyanlarının güven ortamı yaratması ve ABD-Türkiye arasındaki iş birliğinin güçlendirileceğine ilişkin gelen haber akışlarıyla yükselişine devam etti. Dün Avrupa borsaları Brexit’e yönelik haber
akışıyla düşüş yaşasa da BİST100 endeksi dirençlerini kırarak alış baskısını devam ettirdi. BİST100 endeksi günü %
1.47’lik değer kazancıyla 96.817 puandan tamamlarken işlem hacmi 9.4 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektörel
bazda en çok değer kazanan sektör % 3.17 ile turizm olurken bankacılık sektörü % 2.87 ile yükselişi destekleyen
unsur oldu.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin.
Teknik olarak baktığımızda 96.800 seviyesinin kırılması halinde önce 98.700 ve arkasından 100.630 direncine doğru
alımlar yaşayabilir. Aşağıda ise 95.400 seviyesinin altında önce 93.500 ve arkasından 92.400 desteğine kadar
düşüşler görülebilir.
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Dün Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası’nın faiz artırımı noktasında en kritik veri olan enflasyon verileri
açıklandı. TÜFE beklentilerin altında % 1.6 açıklanırken hayal kırıklığı yarattı ve 2019’da olası bir faiz artırım
ihtimalini neredeyse ortadan kaldırdı. Bu durum Avrupa’da bir miktar rahatlama yaratsa da Brexite ilişkin haber
akışı Avrupa borsalarını baskıladı. Dax kanal içindeki yatay hareketini sürdürdü.
Bugün Euro Bölgesi’nde cari denge açıklanacak. Brexit’e ilişkin haber akışını yakından takip edeceğiz. Wall Street
Journal gazetesinin haberine göre ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin'in Çin'e uygulanan ek gümrük vergilerini
azaltmayı düşündüklerini söylemesi hisse senetlerinde iyimserlik havasını bir süre daha devam ettirebilir.
Teknik olarak baktığımızda 10.960 seviyesinin kırılması halinde önce kanal tepesi olan 11.100 ve arkasından 11.220
seviyesine kadar yükseliş görülebilir. Aşağıda ise 10.873 desteğinin altında önce 10.800 ve arkasından 10.685
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir.

FİNANS
KILAVUZ

WTI

18.01.2019

OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, OPEC'in OPEC üyesi olmayan müttefikleri ile birlikte 2019'da arzı
kısarak beş yıllık ortalamanın üzerindeki stokların daha da artmaması için çalıştığını bildirdi ve 2019 yılı için
petrolde küresel talebin artacağını dile getirirken petrol fiyatları üzerinde oluşan riskin henüz geçmediğinin altını
çizdi. OPEC’ten yapılan diğer bir açıklamaya göre 17-18 Nisan tarihlerinde Viyana'da olağanüstü toplantı ile bir
araya gelerek global arz kısıntısı anlaşmasının geleceğini gözden geçirmeyi kararlaştırdı ve olağan toplantısını ise
Haziran ayında yapma kararı aldı.
OPEC’in petrol üretiminin Aralık ayında 751 bin varil/gün azaldığının açıklanması ve ABD ile Çin arasındaki ticari
gerilimin ortadan kalkacağı umutları uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını yükseltti. Bugün ABD’den Baker
Hughes tarafından petrol kuyu sayıları açıklanacak. Geçen hafta petrol kuyu sayıları değişmeyerek 1.075 adet
olarak açıklanmıştı.
Teknik olarak baktığımızda kritik direnç noktası olan 53.30 seviyesinin kırılması halinde önce 54.40 ve arkasından
55.80 direnci test edilebilir. Aşağıda 52.10 desteğinin altında önce 51.10 ve arkasından 50.40 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 üçgenin kırılmasıyla sert hareketler oluşabilir. Aşağıda 120.00 seviyesinin
altında önce 113.65 ve arkasından 107.90 desteğine doğru satış görülebilir. Yukarıda ise 126.30 seviyesinin
kırılması halinde önce 130.60 ve arkasından 146.20 direncine doğru alım yaşanabilir.
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