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USD / TRY

23.01.2019

Dün yurtiçinde ve ABD veri akışı sakindi. Kur tarafında da yatay hareketler gözlemlendi. Gözler Davos zirvesinden
yapılacak açıklamalara çevrilmiş durumda.
Bugün yurtiçinde TCMB’nin en son yaptığı faiz toplantısının Para Politikası Toplantı Tutanakları yayınlanacak. Merkez
Bankası son toplantısının ön metninde sıkı duruşun korunacağını hatta ilave parasal sıkılaştırmalar yapılabileceğini
belirterek faiz indirim beklentilerine kapıyı kapatmış ve Türk Lirası güçlenen bir süreç yaşamıştı. Bugün ayrıca
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya’da yapacağı temasları yakından takip edeceğiz. Görüşmelerden çıkacak sonuçlar
Türk Lirası üzerinde etkili olabilir. ABD’de ise konut fiyat endeksi ve Richmond imalat endeksi verileri takip edilecek.
Teknik olarak baktığımızda TOBO oluşturan paritede 5.3170 desteğinin altında önce 5.2860 ve arkasından 5.2450
desteği test edilebilir. Yukarıda ise 5.3635 direncinin üzerinde önce 5.3920 ve arkasından 5.4285 seviyesine kadar
yükseliş görülebilir.
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Dün Euro Bölgesi’nde Zew ekonomik endeksi beklentilerin altında 20.9 puan azalarak kötü tablonun devam ettiğini
gösterdi. Böylelikle Euro Bölgesi’nde ki daralmanın devam edeceğinin işaretini verdi. Almanya Zew ekonomik
endeksi ise beklentilerden daha az 15 puanlık bir daralma göstererek hafif toparlanma yaşadı. Ancak bu toparlanmanın kalıcı olup olamayacağına ilerleyen aylarda bakacağız. Veri sonrası bir miktar düşen parite gün içinde
yükselerek yatay seyrine devam etti. ABD’de ise veri akışı sakindi.
Bugün Euro Bölgesi’nde tüketici güveninin 6 puan azalması bekleniyor. Ekonomik daralmaya paralel güven
endekslerinde ki düşüş devam ederken veri 2017 yılı başından beri en düşük seviyede seyir izliyor. Verinin
beklentilerin altında kalması euroda satış getirebilir. ABD’de ise konut fiyat endeksi ve Richmond imalat endeksi
verileri takip edilecek.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda düşen takoz oluşturan paritede 1.1350 desteğinin altında önce 1.1317 ve
arkasından 1.1270 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1370 seviyesinin kırılması halinde önce
takozun üst bandı olan 1.1390 ve arkasından 1.1417 direncine kadar yükseliş görülebilir.
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Dün ABD’de veri akışı sakindi. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin sınırlı geri çekilmesi altın fiyatlarında da tepki alımına
yol açsa da altında satış baskının sürdüğünü ve altın fiyatlarında geri çekilmenin devam edeceğini düşünüyoruz.
Bugün ABD’de konut fiyat endeksi ve Richmond imalat endeksi verileri takip edilecek. Bir yandan da Davos zirvesini
takip ediyor olacağız.
Teknik olarak baktığımızda üçgenin kırılmasıyla satış baskısı artmış oldu. Aşağıda 1285 seviyesinin altında önce
1288 ve arkasından 1292 desteğine kadar düşüş görülebilir. Yukarıda 1281 seviyesinin üzerinde önce 1277 ve
arkasından 1271 direnci test edilebilir.
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Dün İngiltere’de ortalama saatlik kazanç verisi beklentilerin üzerinde % 3.4 olarak gerçekleşirken işsizlik oranı da
beklentilerin üzerinde % 4.0’e geriledi. Ortalama saatlik kazançlar Haziran 2010’dan bu yana en yüksek düzeye
çıkarken önümüzdeki aylarda İngiltere Merkez Bankası enflasyon ve Brexit gelişmelerine bağlı olarak faizlerde
artırım seçeneğini kullanabilir. İngiltere’de işsizlik oranlarıda son yılların en düşük seviyesinde seyretmekte.
Verilerle birlikte sterlinde kuvvetlenme görüldü ve paritede yükseliş izledik. Dün ABD’de veri akışı sakindi.
Bugün İngiltere’de BOE üyesi Brodbent konuşmasını ve CBI endüstriyel sipariş beklentilerini takip edeceğiz. ABD’de
ise konut fiyat endeksi ve Richmond imalat endeksi verileri açıklanacak.
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1.2973 seviyesinin üzerinde önce 1.3000 ve arkasından 1.3050 direncine doğru
alım yaşanabilir. Aşağıda ise 1.2914 desteğinin altında önce 1.2874 ve arkasından 1.2830 seviyesine kadar düşüş
görülebilir.
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zirvesinden yapılacak açıklamalara çevrilmiş durumda. Dün Euro Bölgesi’nde Zew ekonomik endeksi beklentilerin
altında 20.9 puan azalarak kötü tablonun devam ettiğini gösterdi. Böylelikle Euro Bölgesi’nde ki daralmanın devam
edeceğinin işaretini verdi. Almanya Zew ekonomik endeksi ise beklentilerden daha az 15 puanlık bir daralma
göstererek hafif toparlanma yaşadı. Ancak bu toparlanmanın kalıcı olup olamayacağına ilerleyen aylarda bakacağız.
Bugün yurtiçinde TCMB’nin en son yaptığı faiz toplantısının Para Politikası Toplantı Tutanakları yayınlanacak. Merkez
Bankası son toplantısının ön metninde sıkı duruşun korunacağını hatta ilave parasal sıkılaştırmalar yapılabileceğini
belirterek faiz indirim beklentilerine kapıyı kapatmış ve Türk Lirası güçlenen bir süreç yaşamıştı. Bugün ayrıca
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya’da yapacağı temasları yakından takip edeceğiz. Görüşmelerden çıkacak sonuçlar
Türk Lirası üzerinde etkili olabilir. Bugün Euro Bölgesi’nde tüketici güveninin 6 puan azalması bekleniyor. Ekonomik
daralmaya paralel güven endekslerinde ki düşüş devam ederken veri 2017 yılı başından beri en düşük seviyede
seyir izliyor.
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 6.1465 ve arkasından 6.1840 direncine doğru alım yaşanabilir.
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Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. BİST100 endeksi 100 bin sınırına doğru hareketine devam etti. Endeks günü %
1.76’lık yükselişle 99.677 puandan tamamlarken işlem hacmi 8 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektörel bazda
bakıldığında en çok kazandıran sektör % 3.03 ile bankacılık sektörü oldu.
Bugün yurtiçinde TCMB’nin en son yaptığı faiz toplantısının Para Politikası Toplantı Tutanakları yayınlanacak. Merkez
Bankası son toplantısının ön metninde sıkı duruşun korunacağını hatta ilave parasal sıkılaştırmalar yapılabileceğini
belirterek faiz indirim beklentilerine kapıyı kapatmış ve Türk Lirası güçlenen bir süreç yaşamıştı. Bugün ayrıca
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya’da yapacağı temasları yakından takip edeceğiz. Görüşmelerden çıkacak sonuçlar
borsa üzerinde etkili olabilir. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ekibini Davos zirvesine katılımını
yakından takip edeceğiz.
Teknik olarak baktığımızda kritik direnç seviyesine yaklaşan endekste kar satışının geldiğini izledik. 99.830
seviyesinin kırılması halinde önce 100.630 ve arkasından 101.900 direncine doğru alımlar yaşayabilir. Aşağıda ise
98.650 seviyesinin altında önce 97.675 ve arkasından 96.650 desteğine kadar düşüşler görülebilir.
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Dün Almanya Zew ekonomik endeksi ise beklentilerden daha az 15 puanlık bir daralma göstererek hafif toparlanma
yaşadı. Ancak bu toparlanmanın kalıcı olup olamayacağına ilerleyen aylarda bakacağız. Euro Bölgesi’nde ise Zew
ekonomik endeksi beklentilerin altında 20.9 puan azalarak kötü tablonun devam ettiğini gösterdi. Böylelikle Euro
Bölgesi’nde ki daralmanın devam edeceğinin işaretini verdi. Böylelikle Almanya’daki iyimserlik gölgelenirken
küresel borsalara paralel de Dax’ta düşüş yaşandı.
Bugün Euro Bölgesi’nde tüketici güveninin 6 puan azalması bekleniyor. Ekonomik daralmaya paralel güven
endekslerinde ki düşüş devam ederken veri 2017 yılı başından beri en düşük seviyede seyir izliyor. Verinin
beklentilerin altında kalması Dax’ta satışı hızlandırabilir.
Teknik olarak baktığımızda 11.125 seviyesinin kırılması halinde önce 11.200 ve arkasından kritik direnç noktası
olan 11.350 seviyesine kadar yükseliş görülebilir. Aşağıda ise 11.020 desteğinin altında önce 10.958 ve arkasından
10.870 seviyesine kadar düşüş yaşanabilir.
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ABD-Çin arasındaki görüşmelerin kesildiğine ilişkin gelen haber akışları sonrası petrol fiyatlarında düşüşler
yaşandığını izledik.
Bugün ise Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece 00:30’da Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından özel sektöre ait
ham petrol stokları açıklanacak. Geçen hafta açıklanan stoklarda 0.56 milyon varil azalış görülmüştü. Stoklardaki
artışın devam etmesi petrol fiyatlarını bir süre daha yukarıda tutabilir. Aksi halde stoklarda azalış görülmesi
fiyatlarda düşüşe neden olabilir.
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.
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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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BEKLENTİ - ÖNCEKİ
DAVOS ZİRVESİ EKONOMİK FORUMU
TÜRKİYE
TÜRKİYE

10:00 TÜKETİCİ GÜVENİ (OCAK)

58.2

PARA POLİTİKASI TOPLANTI TUNAKLARI

İNGİLTERE

12:30 BOE ÜYESİ BROADBENT ÜYESİ

İNGİLTERE

14:00 CBI ENDÜSTRİYEL SİPARİŞ BEKLENTİSİ

KANADA

5

8

16:30 ÇEKİRDEK PERAKENDE SATIŞLAR

% - 0.4

% 0.0

KANADA

16:30 PERAKENDE SATIŞLAR

% - 0.6

% 0.3

ABD

17:00 KONUT FİYAT ENDEKSİ

% 0.2

% 0.3

EURO BÖLGESİ 18:00 TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ

-6

-6

ABD

-6

-8

18:00 RİCHMOND İMALAT ENDEKSİ

