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USD / TRY

22.01.2019

Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. IMF yayınladığı raporda küresel borsa tahminini son 3 yılın en düşük seviyesi olan
% 3.5’a düşürdü. Türkiye’de ise ekonomik daralmanın beklenenden daha büyük boyutta olabileceğini belirtti. ABD’de
ise veri akışı sakindi.
Bugün yurtiçinde ve ABD’de veri akışı sakin.
Teknik olarak baktığımızda TOBO oluşturan paritede 5.3000 desteğinin altında önce 5.2860 ve arkasından 5.2450
desteği test edilebilir. Yukarıda ise 5.3370 direncinin üzerinde önce 5.3530 ve arkasından 5.3790 seviyesine kadar
yükseliş görülebilir.
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Dün Euro Bölgesi’nde ÜFE beklentilerin altında % 0.4 azalış gerçekleşti. ABD’de ise veri akışı sakindi. İşlem hacminin
az olduğu günde paritede yatay hareketler görüldü.
Bugün Euro Bölgesi’nde Zew ekonomik endeksi 20.1 puan azalış göstermesi bekleniyor. Zew ekonomik güven
endeksi ekonomideki yavaşlamaya paralel 2012 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilemiş durumda. Almanya’dan açıklanacak Zew ekonomik endeksinde ise 18.8 puan azalış beklenmekte. Benzer bir tablo Almanya’da da
görülmekte. Bugün ABD’de veri akışı sakin.
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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Dün ABD’de veri akışı sakindi. ABD tahvil piyasaları ise Martin Luther King Günü nedeniyle kapalı olduğundan işlem
hacmi düşük seyretti.
Bugün ABD’de dünkü gibi veri akışı sakin. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde hareket olması halinde altın fiyatlarında
hareketlilik görülebilir.
Teknik olarak baktığımızda üçgenin kırılmasıyla satış baskısı artmış oldu. Aşağıda 1280 seviyesinin altında önce
1276 ve arkasından 1270 desteğine kadar düşüş görülebilir. Yukarıda 1276 seviyesinin üzerinde önce 1270 ve
arkasından 1265 direnci test edilebilir.
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İngiltere’de dün Therasa May, AB ile vardığı Brexit anlaşmasının geçen hafta parlamentoda reddedilmesinin
ardından "B planını" açıkladı. Anlaşması Brexit’i kaldırmanın tek yolunun parlamentonun bir Brexit anlaşmasını
imzalaması olduğunu söyleyen May, Brexit için ikinci referandumu yapması ülkenin demokrasi anlayışını zedeleyeceğini ve ayrıca bunun da ülkedeki sosyal dokuya zarar vereceği görüşünü dile getirdi. Brexit tarihini ertelemenin
ise sorunları çözmeyeceğini, sadece erteleyeceğini savunan May, AB'nin de bu seçeceği destekleme ihtimalinin son
derece az olduğunu kaydetti. May, bu yüzden daha geniş katılımlı bir uzlaşma grubunun kurulabileceğini ve bu
grupta Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler temsilcilerinin yanı sıra parlamentodaki komisyonların, iş dünyasının,
sendikaların ve sivil toplumdan da kişilerin bulunabileceğini ifade etti. Konuşma sırasında sterlinde kısmi yükselişler yaşandı. ABD’de ise veri akışı sakindi.
Bugün İngiltere’de ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı açıklanacak. Ortalama saatlik kazançların % 3.3
gelmesi bekleniyor. Son dönemde ücretlerdeki artışa paralel olarak artışını sürdüren ortalama saatlik kazanç
verileri 2015 ortasından bu yana en yüksek değere ulaşmış durumda. Ücretlerdeki artış daha fazla faiz artırımını
işaret etse de Brexit belirsizliği bu durumun önüne geçmekte. Ayrıca işsizlik oranının da İngiltere’de % 4.1 gelmesi
bekleniyor. ABD’de ise veri akışı sakin olacak.
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1.2909 seviyesinin üzerinde önce 1.2931 ve arkasından 1.2958 direncine doğru
alım yaşanabilir. Aşağıda ise 1.2860 desteğinin altında önce 1.2830 ve arkasından 1.2795 seviyesine kadar düşüş
görülebilir.
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Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. IMF yayınladığı raporda küresel borsa tahminini son 3 yılın en düşük seviyesi olan
% 3.5’a düşürdü. Türkiye’de ise ekonomik daralmanın beklenenden daha büyük boyutta olabileceğini belirtti. Dün
Euro Bölgesi’nde ise ÜFE beklentilerin altında % 0.4 azalış gerçekleşti. İşlem hacminin az olduğu günde paritede
yatay hareketler görüldü.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Euro Bölgesi’nde Zew ekonomik endeksi 20.1 puan azalış göstermesi bekleniyor.
Zew ekonomik güven endeksi ekonomideki yavaşlamaya paralel 2012 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilemiş
durumda. Almanya’dan açıklanacak Zew ekonomik endeksinde ise 18.8 puan azalış beklenmekte. Benzer bir tablo
Almanya’da da görülmekte. Veri sonrası kurda Euro bazlı hareketler izleyebiliriz.
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 6.0940 seviyesinin
kırılması halinde önce 6.1280 ve arkasından 6.1840 direncine doğru alım yaşanabilir.
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Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. IMF yayınladığı raporda küresel borsa tahminini son 3 yılın en düşük seviyesi olan
% 3.5’a düşürdü. Türkiye’de ise ekonomik daralmanın beklenenden daha büyük boyutta olabileceğini belirtti. Geçen
hafta sert yükselen ve haftaya yükselişle başlayan endeks 100 bin sınırına dayanınca kar satışları görüldü. BİST
endeksi günü böylelikle % 0.51’lik düşüşle 97.955 puandan tamamlarken işlem hacmi 8.3 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektörel bazda en çok kaybettiren sektör % 1.81 ile bankacılık sektörü oldu.
Teknik olarak baktığımızda kritik direnç seviyesine yaklaşan endekste kar satışının geldiğini izledik. 98.700
seviyesinin kırılması halinde önce 99.830 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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Dün Euro Bölgesi’nde ÜFE beklentilerin altında % 0.4 azalış gerçekleşti. Avrupa borsaları geçen hafta sert kazanımlarının ardından bu haftaya değer kaybıyla başlarken Dax’ta haftanın ilk gününde satış görüldü.
,
Bugün ise Almanya’da Zew ekonomik endeksi 18.8 puan azalış göstermesi bekleniyor. Zew ekonomik güven endeksi
ekonomideki yavaşlamaya paralel 2012 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilemiş durumda. Veri sonrası Dax’ta
değer kayıpları devam edebilir.
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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Dün veri akışının sakin olduğu günde önemli bir açıklama gelmemesi petrol fiyatlarının yatay seyretmesini sağladı.
Bugün Davos’ta yapılacak görüşmelerde ekonomik büyümeye dair söylenecek cümlelerin petrol fiyatlamasına
yansıyıp yansımadığını takip edeceğiz.
Teknik olarak baktığımızda özellikle 54.30 seviyesinin kırılması halinde sert yükselişler başlayabilir ve önce 55.18
ve arkasından 57.00 direnci test edilebilir. Aşağıda 53.00 desteğinin altında önce 52.20 ve arkasından 51.35
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.

FİNANS
KILAVUZ

ETH / USD

22.01.2019

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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BEKLENTİ - ÖNCEKİ
İNGİLTERE

12:30 ORTALAMA SAATLİK KAZANÇLAR ( 3 AYLIK)

% 3.3

% 3.3

İNGİLTERE

12:30 KAMU SEKTÖRÜ NET BORÇLANMASI

1.1 B

6.3 B

İNGİLTERE

12:30 İŞSİZLİK ORANI

% 4.1

% 4.1

EURO BÖLGESİ 13:00 ALMANYA ZEW EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ

- 18. 8

- 17.5

EURO BÖLGESİ 13:00

- 20.1

- 21.0

ZEW EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ

KANADA

16:30 İMALAT SATIŞLARI

% - 0.8

% - 0.1

KANADA

16:30 TOPTAN SATIŞLAR

% - 0.3

% 1.0

ABD

18:00 MEVCUT KONUT SATIŞLARI

5.27 M

5.32 M

AVUSTURALYA 18:30 CB ÖNCÜL ENDEKS

% - 0.5

