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USD / TRY

Geçen haftanın son işlem gününde yurt içinde veri akışı sakindi. Ancak Türk Lirası cinsi varlıklarda pozitif tablo
devam etti. Son dönemde Türkiye-ABD arasındaki ilişkinin düzelmesinin yanında hükümet tarafından ÖTV ve KDV
indirimleri sonrası iç pazarın tekrar canlandırılması adına verilen teşvik ve bazı sektörlerde kredi kartı taksit
sayısının artırılması gibi uygulamalar Türk Lirası’na pozitif yansımaya devam ediyor. Kur bu gelişmeler sonrası
değer kaybetti. ABD’de ise sanayi üretimi beklentilerin üzerinde % 0.3 gelirken büyüme cephesinde halen gelen
veriler pozitif seyretmeye devam ediyor. Michigan tüketici güveni ise beklentilerin altında 90.7 puana düşerken
Ekim 2016’dan bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu. Dolar endeksinde yükseliş devam etti.
Bugün yurtiçinde ve ABD’de veri akışı sakin. ABD piyasaları Martin Luther King Günü nedeniyle kapalı olacak.
Teknik olarak baktığımızda TOBO oluşturan paritede 5.3000 desteğinin altında önce 5.2860 ve arkasından 5.2450
desteği test edilebilir. Yukarıda ise 5.3460 direncinin üzerinde önce 5.3745 ve arkasından 5.4230 seviyesine kadar
yükseliş görülebilir.
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Cuma günü Euro Bölgesi’nde cari denge azalan ihracat rakamlarıyla birlikte beklentilerin altında açıklandı. Özellikle
Brexit haberlerinin Euro Bölgesi üzerinde de olumsuz etki yarattığını izliyoruz. Son dönemde Euro Bölgesi’nden
gelen büyümeye ilişkin öncü gösterge niteliğindeki veriler net bir şekilde daralmaya işaret etmekte. ABD’de ise
sanayi üretimi beklentilerin üzerinde % 0.3 gelirken büyüme cephesinde halen gelen veriler pozitif seyretmeye
devam ediyor. Michigan tüketici güveni ise beklentilerin altında 90.7 puana düşerken Ekim 2016’dan bu yana en
düşük seviyeye gerilemiş oldu. Dolar endeksinde yükseliş devam ederken paritede düşüş görüldü.
Bugün Almanya’dan ÜFE verileri açıklanacak. ABD’de veri akışı sakin. ABD piyasaları Martin Luther King Günü
nedeniyle kapalı olacak.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda düşen takoz oluşturan paritede 1.1355 desteğinin altında önce 1.1317 ve
arkasından 1.1270 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1380 seviyesinin kırılması halinde önce
takozun üst bandı olan 1.1407 ve arkasından 1.1450 direncine kadar yükseliş görülebilir.
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Cuma günü ABD’de sanayi üretimi beklentilerin üzerinde % 0.3 gelirken büyüme cephesinde halen gelen veriler
pozitif seyretmeye devam ediyor. Michigan tüketici güveni ise beklentilerin altında 90.7 puana düşerken Ekim
2016’dan bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu. Dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık faizlerinde yaşanan yükseliş
altın fiyatlarında üçgeninde alt bandının kırılmasını ve sert düşmesini sağladı.
Bugün ABD’de veri akışı sakin. ABD piyasaları Martin Luther King Günü nedeniyle kapalı olacak.
Teknik olarak baktığımızda üçgenin kırılmasıyla satış baskısı artmış oldu. Aşağıda ise 1280 seviyesinin altında önce
1276 ve arkasından 1270 desteğine kadar düşüş görülebilir. Yukarıda 1285 seviyesinin üzerinde önce 1289 ve
arkasından 1293 direnci test edilebilir.

FİNANS
KILAVUZ

GBP / USD

21.01.2019

İngiltere’de Brexit gündem olmaya devam ediyor. Yeni yılla birlikte önce parlamentoda yapılan oylamada Başbakan
May ve ekibinin Brexit tasarısını kabul ettirememesi arkasından May’a karşı güven oylamasında ise May’ın zaferi
kafaları iyice karıştırdı. Sürecin böyle devam etmesi halinde anlaşmalı yada anlaşmasız bir şekilde 29 Mart 2019’da
İngiltere, AB’den ayrılmış olacak. AB’den bu tarihin ertelenmesine ilişkin teklif gelse dahi İngiltere tarafı bunu kabul
etmeyeceği ve nihai tarihe bağlı olduklarını bildirdi. Yapılan yeni anket sonuçlarına göre ise İngiliz vatandaşlarının %
56’sı AB’den ayrılmak istemediklerini söylemekte. Yani 2016 Haziran ayında yapılan oylamada ayrılmak isteyenlerin
sayısı % 52’den % 44’e düşmüş durumda. Bu sonucun nasıl bir süreç getireceği merak konusu ancak bu süreçte
sterlin üzerinde volatilite yüksek olamaya devam edecektir. ABD’de ise sanayi üretimi beklentilerin üzerinde % 0.3
gelirken büyüme cephesinde halen gelen veriler pozitif seyretmeye devam ediyor. Michigan tüketici güveni ise
beklentilerin altında 90.7 puana düşerken Ekim 2016’dan bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu. Dolar endeksinde yükseliş devam ederken paritede düşüş görüldü.
Bugün İngiltere’de ve ABD’de veri akışı sakin. ABD piyasaları Martin Luther King Günü nedeniyle kapalı olacak.
Teknik olarak baktığımızda Brexit oylaması sonrası kanalı test eden paritede düşüşler yaşandı. Yukarıda 1.2885
seviyesinin üzerinde önce 1.2915 ve arkasından 1.2958 direncine doğru alım yaşanabilir. Aşağıda ise 1.2846
desteğinin altında önce 1.2800 ve arkasından 1.2757 seviyesine kadar düşüş görülebilir.
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Geçen haftanın son işlem gününde yurt içinde veri akışı sakindi. Ancak Türk Lirası cinsi varlıklarda pozitif tablo
devam etti. Son dönemde Türkiye-ABD arasındaki ilişkinin düzelmesinin yanında hükümet tarafından ÖTV ve KDV
indirimleri sonrası iç pazarın tekrar canlandırılması adına verilen teşvik ve bazı sektörlerde kredi kartı taksit
sayısının artırılması gibi uygulamalar Türk Lirası’na pozitif yansımaya devam ediyor. Kur bu gelişmeler sonrası
değer kaybetti. Cuma günü Euro Bölgesi’nde cari denge azalan ihracat rakamlarıyla birlikte beklentilerin altında
açıklandı. Özellikle Brexit haberlerinin Euro Bölgesi üzerinde de olumsuz etki yarattığını izliyoruz. Son dönemde
Euro Bölgesi’nden gelen büyümeye ilişkin öncü gösterge niteliğindeki veriler net bir şekilde daralmaya işaret
etmekte.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Euro Bölgesi’nde ise Bugün Almanya’dan ÜFE verileri açıklanacak.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda kritik destek seviyesinden ilk etapta bir dönüş yaşadık. 6.0320 seviyesinin
altında önce 5.9760 ve arkasından 5.9400 desteğine kadar düşüş görülebilir. Yukarıda ise 6.0900 seviyesinin
kırılması halinde önce 6.1250 ve arkasından 6.2075 direncine doğru alım yaşanabilir.
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Geçen haftanın son işlem gününde yurt içinde veri akışı sakindi. Ancak Türk Lirası cinsi varlıklarda pozitif tablo
devam etti. Son dönemde Türkiye-ABD arasındaki ilişkinin düzelmesinin yanında hükümet tarafından ÖTV ve KDV
indirimleri sonrası iç pazarın tekrar canlandırılması adına verilen teşvik ve bazı sektörlerde kredi kartı taksit
sayısının artırılması gibi uygulamalar Türk Lirası cinsi varlıklara pozitif yansımaya devam ediyor. Ayrıca ABD-Çin
arasındaki gelişmelerin etkisi küresel borsalarda pozitif fiyatlanması endeksi yukarı götüren başka neden olarak
karşımıza çıkartıyor. BİST100 endeksi Cuma gününü % 1.69’luk yükselişle 98.454 puandan tamamlarken işlem
hacmi 7.8 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektörel bazda en fazla değer kazanan sektör % 5.60 ile ana metal sanayi
olurken bankacılık sektörü % 0.10 ile yükselişe sınırlı katkı sağladı.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin.
Teknik olarak baktığımızda kritik direnç seviyesine yaklaşan endekste kar satışının gelip gelmeyeceğini izleyeceğiz. 98.700 seviyesinin kırılması halinde önce 99.575 ve arkasından 100.630 direncine doğru alımlar yaşayabilir.
Aşağıda ise 96.650 seviyesinin altında önce 95.400 ve arkasından 93.500 desteğine kadar düşüşler görülebilir.
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Cuma günü Euro Bölgesi’nde cari denge azalan ihracat rakamlarıyla birlikte beklentilerin altında açıklandı. Özellikle
Brexit haberlerinin Euro Bölgesi üzerinde de olumsuz etki yarattığını izliyoruz. Son dönemde Euro Bölgesi’nden
gelen büyümeye ilişkin öncü gösterge niteliğindeki veriler net bir şekilde daralmaya işaret etmekte. Ancak özellikle
ABD-Çin arasındaki gerilimin giderek azalması ve petrol fiyatlarındaki dengelemenin yarattığı pozitif ivme küresel
borsalara olumlu yansıması Dax’ta alımların devam etmesini sağladı.
Euro Bölgesi’nde ise Bugün Almanya’dan ÜFE verileri açıklanacak.
Teknik olarak baktığımızda yatay bant hareketini Cuma günü yukarı kırmasıyla sert alıma geçen Dax diğer kritik bir
dirence gelmiş durumda. 11.200 seviyesinin kırılması halinde önce kritik direnç noktası olan 11.350 ve arkasından
11.560 seviyesine kadar yükseliş görülebilir. Aşağıda ise 11.125 desteğinin altında önce 10.958 ve arkasından
10.870 seviyesine kadar düşüş yaşanabilir.
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Cuma günü Baker Hughes tarafından açıklanan petrol kuyu sayıları 25 adet azalarak 1.050 adete düşmesi sonrası
petrol fiyatlarında yükseliş eğilimi görüldü ve petrolde kritik direnç bölgesi de kırıldı diyebiliriz. Bugün petrol
tarafında önemli bir veri akışı bulunmuyor.
Teknik olarak baktığımızda özellikle 54.10 seviyesinin kırılması halinde sert yükselişler başlayabilir ve önce 55.18
ve arkasından 57.00 direnci test edilebilir. Aşağıda 52.75 desteğinin altında önce 51.35 ve arkasından 50.40
desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
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Bitcoinde TOBO oluşumu görüyoruz. Ancak çalışıp çalışmadığını izleyeceğiz. Aşağıda 3.484 seviyesinin kırılması
halinde önce 3.439 ve arkasından 3.300 desteğine kadar düşüş görülebilir. Yukarıda ise 3.580 seviyesinin üzerinde
önce 3.622 ve arkasından 3.702 direncine doğru alım yaşanabilir.
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Teknik olarak ethereuma baktığımızda aşağıda kritik seviyesi olan 113.65 seviyesini test ediyor. Bu seviyenin
kırılmasıyla sert satış başlayabilir. 113.65 seviyesinin altında önce 105.53 ve arkasından 98.50 desteğine doğru
satış görülebilir. Yukarıda ise 118.00 seviyesinin kırılması halinde önce 121.70 ve arkasından 128.00 direncine
doğru alım yaşanabilir.
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