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Dün yurtiçinde Ocak ayına ait tüketici güveni 58.2 olarak açıklandı ve tüketici güvenindeki düşüşün devam ettiğini
izledik. Davos zirvesinde konuşan Bakan Albayrak, Türkiye ekonomisinin güçlü temellere sahip olduğunu, ABD ile
yaşanan sorunların ortadan kalkarak daha derin bir işbirliğine gidildiğini ve Başkanlık süreciyle başlayan yeni
süreçte konulan hedeflere adım adım gidildiğini belirtti. TCMB, dün yayınladığı Para Politikası Toplantı Tutanakları’nda enflasyon görünümünde iyileşme gözlenmekle birlikte fiyat risklerinin devam ettiği belirtilirken enflasyon
görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana dek sıkı duruşun sürmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi. Ayrıca
tutanaklarda sıkı para politikasının sürdüğü buna karşın ekonomik aktivitelerde yavaşlamanın devam ettiği
belirtildi. Türk Lirası cinsi varlıklarda pozitif seyir devam ederken gelen açıklamalar sonrası kurdaki düşüşte devam
etti. ABD’de ise Ricmond imalat endeksi beklentiler paralelinde 2 puan daralırken Konut fiyat endeksi beklentilerin
üzerinde % 0.4’lük artış gösterdi.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. ABD’de büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI ve hizmet PMI verileri
açıklanacak. İmalat PMI ve hizmet PMI verileri son 2 aydır düşüş gösterirken ABD’de büyüme hız kesecek gibi
gözükmesi dolar endeksinin yukarı gitmesini engelliyor.
Teknik olarak baktığımızda dünkü gelen hareketle satış baskısının bir miktar attığı paritede 5.2725 desteğinin
altında önce 5.2500 ve arkasından 5.2230 desteği test edilebilir. Yukarıda ise 5.3000 seviyesinin üzerinde 5.3220 ve
arkasından 5.3700 seviyesi test edilebilir.
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Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. ABD’de ise Ricmond imalat endeksi beklentiler paralelinde 2 puan daralırken Konut fiyat endeksi beklentilerin üzerinde % 0.4’lük artış gösterdi. Ancak dolar endeksinde görülen düşüşle
birlikte paritede yükselişin yaşandığı izlendi.
Bugüne baktığımızda Euro Bölgesi açısından kritik bir gün olacak. Gözler Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararında
olacak. Avrupa Merkez Bankası’nın faizlerde herhangi bir değişiklik yapmasını beklemiyoruz. Ancak Draghi’nin
vereceği mesajlar önemli olacaktır. Draghi yapacağı açıklamalarda özellikle son dönemde hem enflasyonda hem
büyüme yaşanan düşüşü nasıl engelleyecekleri konusunda neler diyeceği paritede oynaklığa sebep olacaktır.
Bunun dışında Euro Bölgesi’nden bugün büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI ve hizmet PMI verileri de
etkili olacaktır. Son dönemde ekonomideki yavaşlamaya paralel düşün PMI verilerinin bu düşüşünü sürdürüp
sürdürmeyeceği takip edilecek. ABD’de de benzer şekilde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI ve hizmet
PMI verileri açıklanacak. İmalat PMI ve hizmet PMI verileri son 2 aydır düşüş gösterirken ABD’de büyüme hız
kesecek gibi gözükmesi dolar endeksinin yukarı gitmesini engelliyor.
Teknik olarak baktığımızda kritik bir direnç noktası olan 1.1395 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1417 ve
arkasından 1.1465 direncine kadar yükseliş görülebilir. Aşağıda ise 1.1365 desteğinin altında önce 1.1317 ve
arkasından 1.1270 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir.
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Dün ABD’de Ricmond imalat endeksi beklentiler paralelinde 2 puan daralırken Konut fiyat endeksi beklentilerin
üzerinde % 0.4’lük artış gösterdi. Ancak dolar endeksinde görülen düşüşle birlikte altında yükselişin yaşandığı
izlendi.
Bugün ABD’de büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI ve hizmet PMI verileri açıklanacak. İmalat PMI ve
hizmet PMI verileri son 2 aydır düşüş gösterirken ABD’de büyüme hız kesecek gibi gözükmesi dolar endeksinin
yukarı gitmesini engelliyor.
Teknik olarak baktığımızda üçgenin kırılmasıyla satış baskısı artmış oldu. Aşağıda 1285 seviyesinin altında önce
1288 ve arkasından 1292 desteğine kadar düşüş görülebilir. Yukarıda 1279 seviyesinin üzerinde önce 1276 ve
arkasından 1272 direnci test edilebilir.
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Dün Davos’ta düzenlenen "Dünya Ekonomi Forumu"nda konuşan Brexit Bakanı FOX, AB ile anlaşmaya yakın
olduklarını söyledi. Fox, 29 Mart yaklaştıkça iki ihtimalin öne çıktığını ve 29 Mart’a kadar anlaşma olmaz ise
anlaşmasız Brexit olacağını ve bunu iki tarafında pek istemediğini belirtti. Fox, İngiltere’nin birlikten ayrılırken
Gümrük Birliği’nde kalması olasılığına yönelik de "Gümrük Birliği’nin halkın verdiği oya hizmet ettiğini düşünmüyorum.” İfadesini kullandı. Bakan Liam Fox açıklamaları sonrasında sterlinde sert değer kazançları oluşurken
paritede yükseliş gözlemlendi. Ayrıca İngiltere’de konuşan Halhande ekonomik büyümenin artması halinde pozitif
gelen veriler sonrası İngiltere Merkez Bankası’nın faiz artırımına devam edeceğine ilişkin yaptığı yorumlar sterlini
destekleyen diğer bir unsur oldu. ABD’de ise Ricmond imalat endeksi beklentiler paralelinde 2 puan daralırken
Konut fiyat endeksi beklentilerin üzerinde % 0.4’lük artış gösterdi.
Bugün İngiltere’de veri akışı sakin. ABD’de ise büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI ve hizmet PMI verileri
açıklanacak. İmalat PMI ve hizmet PMI verileri son 2 aydır düşüş gösterirken ABD’de büyüme hız kesecek gibi
gözükmesi dolar endeksinin yukarı gitmesini engelliyor.
Teknik olarak baktığımızda parite çok kritik bir noktaya gelmiş oldu. Yukarıda özellikle günlük grafikte 200 birimlik
hareketli ortalamanın geçtiği 1.3095 seviyesinin kırılması halinde sert bir yükseliş başlayabilir ve önce 1.3166
arkasından 1.3235 direncine doğru alım yaşanabilir. Aşağıda ise 1.3040 desteğinin altında önce 1.2995 ve arkasından 1.2940 seviyesine kadar düşüş görülebilir.

FİNANS
KILAVUZ

EUR / TRY

24.01.2019

Dün yurtiçinde Ocak ayına ait tüketici güveni 58.2 olarak açıklandı ve tüketici güvenindeki düşüşün devam ettiğini izledik.
Davos zirvesinde konuşan Bakan Albayrak, Türkiye ekonomisinin güçlü temellere sahip olduğunu, ABD ile yaşanan sorunların
ortadan kalkarak daha derin bir işbirliğine gidildiğini ve Başkanlık süreciyle başlayan yeni süreçte konulan hedeflere adım
adım gidildiğini belirtti. TCMB, dün yayınladığı Para Politikası Toplantı Tutanakları’nda enflasyon görünümünde iyileşme
gözlenmekle birlikte fiyat risklerinin devam ettiği belirtilirken enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana dek sıkı
duruşun sürmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi. Ayrıca tutanaklarda sıkı para politikasının sürdüğü buna karşın ekonomik
aktivitelerde yavaşlamanın devam ettiği belirtildi. Türk Lirası cinsi varlıklarda pozitif seyir devam ederken gelen açıklamalar
sonrası kurdaki düşüşte devam etti. Dün Euro Bölgesi’nde ise veri akışı sakindi.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Ancak Euro Bölgesi’nde gözler Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararında olacak. Avrupa
Merkez Bankası’nın faizlerde herhangi bir değişiklik yapmasını beklemiyoruz. Ancak Draghi’nin vereceği mesajlar önemli
olacaktır. Draghi yapacağı açıklamalarda özellikle son dönemde hem enflasyonda hem büyüme yaşanan düşüşü nasıl
engelleyecekleri konusunda neler diyeceği paritede oynaklığa sebep olacaktır. Bunun dışında Euro Bölgesi’nden bugün
büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI ve hizmet PMI verileri de etkili olacaktır. Son dönemde ekonomideki yavaşlamaya paralel düşün PMI verilerinin bu düşüşünü sürdürüp sürdürmeyeceği takip edilecek.
Teknik olarak baktığımızda dünkü gelen satış hareketiyle aşağı yönlü baskının arttığı paritede 6.0050 seviyesinin altında önce
5.9760 ve arkasından 5.9545 desteğine kadar düşüş görülebilir. Yukarıda ise 6.0400 seviyesinin kırılması halinde önce 6.0855
ve arkasından 6.1225 direncine doğru alım yaşanabilir.
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Dün yurtiçinde Ocak ayına ait tüketici güveni 58.2 olarak açıklandı ve tüketici güvenindeki düşüşün devam ettiğini izledik.
Davos zirvesinde konuşan Bakan Albayrak, Türkiye ekonomisinin güçlü temellere sahip olduğunu, ABD ile yaşanan sorunların
ortadan kalkarak daha derin bir işbirliğine gidildiğini ve Başkanlık süreciyle başlayan yeni süreçte konulan hedeflere adım
adım gidildiğini belirtti. TCMB, dün yayınladığı Para Politikası Toplantı Tutanakları’nda enflasyon görünümünde iyileşme
gözlenmekle birlikte fiyat risklerinin devam ettiği belirtilirken enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana dek sıkı
duruşun sürmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi. Ayrıca tutanaklarda sıkı para politikasının sürdüğü buna karşın ekonomik
aktivitelerde yavaşlamanın devam ettiği belirtildi. Türk Lirası cinsi varlıklarda pozitif seyir devam ederken gelen açıklamalar
sonrası borsadaki yükseliş devam etti. BİST100 endeksi 100 bin üzerinde kapattı ancak kalıcı olup almayacağını izleyeceğiz.
Endeks günü % 0.47’lik yükselişle 100.141 puandan tamamlarken işlem hacmi 8.5 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektörel bazda
bakıldığında en çok kazandıran sektör % 2.67 inşaat sektörü olurken bankacılık sektörü % 0.31’lik yükselişle borsaya pozitif
katkı sağladı.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Ancak Avrupa Merkez Bankası faiz kararı sonrası Draghi’nin yapacağı konuşma ve küresel
verilerden etkilenebiliriz.
Teknik olarak baktığımızda kritik direnç seviyesine yaklaşan endekste kar satışının geldiğini izledik. 100.630 seviyesinin
kırılması halinde önce 101.900 ve arkasından 103.840 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 Euro Bölgesi’nde ise veri akışı sakindi. Ancak Davos zirvesinde verilen mesajlarda global ekonominin yavaşlayabileceğine dair söylemlerle küresel borsalarda düşüş görülmesi Avrupa borsaları paralelinde Dax’ta satışların
yaşanmasını sağladı.
Bugüne baktığımızda Euro Bölgesi açısından kritik bir gün olacak. Gözler Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararında
olacak. Avrupa Merkez Bankası’nın faizlerde herhangi bir değişiklik yapmasını beklemiyoruz. Ancak Draghi’nin
vereceği mesajlar önemli olacaktır. Draghi yapacağı açıklamalarda özellikle son dönemde hem enflasyonda hem
büyüme yaşanan düşüşü nasıl engelleyecekleri konusunda neler diyeceği paritede oynaklığa sebep olacaktır.
Bunun dışında Euro Bölgesi’nden bugün büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI ve hizmet PMI verileri de
etkili olacaktır. Son dönemde ekonomideki yavaşlamaya paralel düşün PMI verilerinin bu düşüşünü sürdürüp
sürdürmeyeceği takip edilecek.
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 11.050 desteğinin altında önce 10.958 ve arkasından
10.870 seviyesine kadar düşüş yaşanabilir.
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Gece yarısı Amerikan Petrol Enstitüsü tarafında özel sektöre dair açıklanan ham petrol stokları 6.55 milyon varil
artış gösterdi. Petrol fiyatları açıklama sonrasında çok değişiklik göstermese de yukarı yönlü etki kırılmak üzere.
Bugün ABD’de ham petrol stokları açıklanacak. Stokların 0.2 milyon varil azalması bekleniyor. Dün akşamkine
benzer bir stok artışı petrol fiyatlarında sert düşüşler getirebilir. Aksine petrol stokları beklenenden daha fazla
azalış göstermesi halinde fiyatlarda yükseliş yaşanabilir.
Teknik olarak baktığımızda 53.40 seviyesinin kırılması halinde önce kritik olarak gördüğümü 54.55 ve arkasından
55.20 direnci test edilebilir. Aşağıda 52.00 desteğinin altında önce 50.65 ve arkasından 48.40 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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BEKLENTİ - ÖNCEKİ
EURO BÖLGESİ 11:15 FRANSA İMALAT PMI

50.0

49.7

EURO BÖLGESİ 11:15 FRANSA HİZMET PMI

50.6

49.0

EURO BÖLGESİ 11:30 ALMANYA HİZMET PMI

52.2

51.8

EURO BÖLGESİ 11:30 ALMANYA İMALAT PMI

51.4

51.5

EURO BÖLGESİ 12:00 HİZMET PMI

51.5

51.2

EURO BÖLGESİ 12:00 İMALAT PMI

51.5

51.4

% 0.00

% 0.00

DAVOS ZİRVESİ (DÜNYA EKONOMİK FORUMU)
EURO BÖLGESİ 15:45 AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI

EURO BÖLGESİ 16:30 AVRUPA MERKEZ BANKASI BAŞKANI DRAGHİ KONUŞMASI
ABD

16:30 İŞSİZLİK BAŞVURUSU

ABD

219 K

213 K

17:45 İMALAT PMI

53.5

53.8

ABD

17:45 HİZMET PMI

54.0

54.4

ABD

18:00 CB ÖNCÜL ENDEKS

% - 0.1

% 0.2

ABD

19:00 HAM PETROL STOKLARI

- 0.2 M

2.7 M

