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25.01.2019

Dün yurt içinde veri akışı sakindi. Bakan Berat Albayrak’ın Davos görüşmelerine ilişkin basın toplantısı izlendi.
Bakan Albayrak yaptığı açıklamalarda oldukça pozitif görüşmelere gerçekleştirdiklerini söylerken son dönemde
ülke ekonomisinde yaşanan çalkantıları yabancı yatırımcılara net bir şekilde aktardıklarını ve bu durumun geçici
olduğunu ülke ekonomisinin normale döndüğü bilgisini paylaştık dedi. Son 1 haftadır yaşanan para girişi sebebiyle
Türk Lirası cinsi varlıklarda kuvvetlenme görülürken kur tarafı da aşağı yönlü baskılanmaya devam ediyor. ABD’de
ise dün büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi 54.9 gelirken son iki aylık düşüşünü de durdurmuş
oldu. Hizmet PMI verisi de benzer şekilde beklentinin hafif üzerinde 54.2 gelerek düşüşünü durdurdu. Veriler
sonrası dolar endeksinde yükseliş yaşandı.
Bugüne baktığımızda yurt içinde Ocak ayına ait imalat güveni ve kapasite kullanım oranı açıklanacak. Son dönemde
iç talebin yavaşlamasıyla birlikte güven endekslerindeki düşüş devam ediyor. Veriler Türk Lirası’ndaki pozitifliği bir
miktar bozabilir. ABD’de bugün veri akışı sakin olacak.
Teknik olarak baktığımızda satış baskısının devam ettiği paritede 5.2430 desteğinin altında önce 5.2110 ve arkasından 5.1775 desteği test edilebilir. Yukarıda ise 5.2725 seviyesinin üzerinde 5.2960 ve arkasından 5.3475 seviyesi
test edilebilir.

FİNANS
KILAVUZ

EUR / USD

25.01.2019

Dün Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası faizleri beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek sabit bıraktı.
Ardından basın toplantısında konuşan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, başta Brexit ve Çin’den kaynaklanan
küresel yavaşlamayla birlikte birçok faktörün Euro Bölgesi üzerinde büyümede aşağı yönlü baskı olduğunu ve
beklentilerin oldukça altında büyüme yaşayabilecekleri uyarasında bulunurken Euro Bölgesi'nin güçlenen istihdam
piyasası ve ücretlerindeki büyümenin orta vadede çekirdek enflasyonun yukarı itilmesine yardım etmesini
beklediklerini vurguladı. Draghi, enflasyonun petrol fiyatları nedeniyle gelecek aylarda yavaşlayacağını söylerken
orta vadede yeniden dengelenme beklediklerini de sözlerine ekledi. Draghi’nin konuşması sonrası euroda değer
kayıpları yaşanırken paritede düşüş görüldü. ABD’de ise dün büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi
54.9 gelirken son iki aylık düşüşünü de durdurmuş oldu. Hizmet PMI verisi de benzer şekilde beklentinin hafif
üzerinde 54.2 gelerek düşüşünü durdurdu. Veriler sonrası dolar endeksinde yükseliş yaşanırken paritedeki düşüş
desteklendi.
Bugün Euro Bölgesi’nde Almanya’da İFO iş güven endeksi verisi takip edilecek. Almanya ekonomisinde daralmaya
paralel güven endekslerinde aşağı yönlü hareket eğilimi devam etmesi Euro fiyatlarını aşağı yönlü baskılayabilir.
Teknik olarak baktığımızda 1.1326 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1350 ve arkasından 1.1390 direncine kadar
yükseliş görülebilir. Aşağıda ise 1.1288 desteğinin altında önce 1.1260 ve arkasından 1.1226 desteğine kadar
düşüşler yaşanabilir.
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Dün ABD’de büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi 54.9 gelirken son iki aylık düşüşünü de durdurmuş
oldu. Hizmet PMI verisi de benzer şekilde beklentinin hafif üzerinde 54.2 gelerek düşüşünü durdurdu. Veriler
sonrası dolar endeksinde yükseliş yaşanırken ABD 10 yıllık faizlerinin aşağı yönlü hareket etmesi altın fiyatlarının
görece güçlü kalmasını sağladı.
Teknik olarak baktığımızda halen satış baskısı altında olan altında aşağıda 1279 seviyesinin altında önce 1275 ve
arkasından 1271 desteğine kadar düşüş görülebilir. Yukarıda 1282 seviyesinin üzerinde önce 1286 ve arkasından
1291 direnci test edilebilir.

FİNANS
KILAVUZ

GBP / USD

25.01.2019

Dün İngiltere’de veri akışı sakindi. Ancak açıklamalar peş peşe geldi. Önce İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond,
Avrupa Birliği'nden bir anlaşma olmadan ayrılmanın 2016 yılında yapılan Brexit referandumu sırasında verilen
sözlere bir ihanet olacağını savundu. Hammond yaptığı açıklamada böyle bir durumda istikrarsızlığın artacağını ve
refah seviyesinin de düşeceğini belirtti. The Sun gazetesinin haberine göre Kuzey İrlanda partisi DUP, Başbakan
May’in Brexit anlaşması için B planını destekleme kararı aldı. Avam Kamarası’nın alternatif Brexit planına ilişkin
önergeleri Salı günü oylamaya açacağı ifade edildi. Brexit konusunda belirsizlikler sürerken B planına ilişkin
umutların devam etmesi şimdilik sterlin üzerinde pozitif katkı yaparken parite de yükseliş yaşandı. ABD’de ise dün
büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi 54.9 gelirken son iki aylık düşüşünü de durdurmuş oldu. Hizmet
PMI verisi de benzer şekilde beklentinin hafif üzerinde 54.2 gelerek düşüşünü durdurdu. Veriler sonrası dolar
endeksinde yükseliş yaşanırken sterlinin daha fazla yükselmesi pariteyi yukarı taşıyan unsur oldu.
Bugün ABD ve İngiltere’de veri akışı sakin.
Teknik olarak baktığımızda parite çok kritik bir noktaya gelmiş oldu. Yukarıda özellikle günlük grafikte 200 birimlik
hareketli ortalamanın geçtiği 1.3061 seviyesinin üzerinde günü kapatıp kapatmayacağımız önemli olacaktır. Şayet
böyle bir kapanışın yaşanması halinde sterlinde yükselişin devam etmesi beklenebilir. Yukarıda 1.3140 seviyesinin
üzerinde önce 1.3171 ve arkasından 1.3235 direnci test edilebilir. Aşağıda ise 1.3090 desteğinin altında önce 1.3052
ve arkasından 1.3011 seviyesine kadar düşüş görülebilir.
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Dün yurt içinde veri akışı sakindi. Bakan Berat Albayrak’ın Davos görüşmelerine ilişkin basın toplantısı izlendi. Bakan Albayrak yaptığı
açıklamalarda oldukça pozitif görüşmelere gerçekleştirdiklerini söylerken son dönemde ülke ekonomisinde yaşanan çalkantıları yabancı
yatırımcılara net bir şekilde aktardıklarını ve bu durumun geçici olduğunu ülke ekonomisinin normale döndüğü bilgisini paylaştık dedi. Son
1 haftadır yaşanan para girişi sebebiyle Türk Lirası cinsi varlıklarda kuvvetlenme görülürken kur tarafı da aşağı yönlü baskılanmaya
devam ediyor. Dün Euro Bölgesi’nde ise Avrupa Merkez Bankası faizleri beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek sabit bıraktı. Ardından
basın toplantısında konuşan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, başta Brexit ve Çin’den kaynaklanan küresel yavaşlamayla birlikte
birçok faktörün Euro Bölgesi üzerinde büyümede aşağı yönlü baskı olduğunu ve beklentilerin oldukça altında büyüme yaşayabilecekleri
uyarasında bulunurken Euro Bölgesi'nin güçlenen istihdam piyasası ve ücretlerindeki büyümenin orta vadede çekirdek enflasyonun yukarı
itilmesine yardım etmesini beklediklerini vurguladı. Draghi, enflasyonun petrol fiyatları nedeniyle gelecek aylarda yavaşlayacağını
söylerken orta vadede yeniden dengelenme beklediklerini de sözlerine ekledi. Draghi’nin konuşması sonrası euroda değer kayıpları
yaşanırken paritede düşüş görüldü.
Bugün Euro Bölgesi’nde Almanya’da İFO iş güven endeksi verisi takip edilecek. Almanya ekonomisinde daralmaya paralel güven
endekslerinde aşağı yönlü hareket eğilimi devam etmesi Euro fiyatlarını aşağı yönlü baskılayabilir.
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 5.9670 seviyesinin kırılması halinde önce 6.0030 ve arkasından 6.0390
direncine doğru alım yaşanabilir.
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Dün yurt içinde veri akışı sakindi. Bakan Berat Albayrak’ın Davos görüşmelerine ilişkin basın toplantısı izlendi.
Bakan Albayrak yaptığı açıklamalarda oldukça pozitif görüşmelere gerçekleştirdiklerini söylerken son dönemde
ülke ekonomisinde yaşanan çalkantıları yabancı yatırımcılara net bir şekilde aktardıklarını ve bu durumun geçici
olduğunu ülke ekonomisinin normale döndüğü bilgisini paylaştık dedi. Son 1 haftadır yaşanan para girişi sebebiyle
Türk Lirası cinsi varlıklarda kuvvetlenme görülürken borsaya yabancı girişinin devam etmesiyle BİST100 endeksi
alımlarını sürdürmekte. BİST100 dünü % 1.63’lük değer kazancıyla 101.774 puandan tamamlarken işlem hacmi 8.7
milyar TL olarak gerçekleşti. Sektörel bazda en çok kazandıran sektör % 3.65 ile holdingler olurken bankacılık
endeksinin % 0.88 artışı, borsayı yukarı yönlü destekleyen unsur oldu.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Yurtdışından sermaye girişinin devamı halinde borsadaki yükseliş devam edebilir
aksi halde kar satışları izleyebiliriz.
Teknik olarak baktığımızda endekste sert yükseliş devam ediyor. 101.900 seviyesinin kırılması halinde önce
103.840 ve arkasından 105.000 direncine doğru alımlar yaşayabilir. Aşağıda ise 100.630 seviyesinin altında önce
98.650 ve arkasından 97.675 desteğine kadar düşüşler görülebilir.

FİNANS
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25.01.2019

Dün Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası faiz kararı sonrası konuşan Draghi’nin büyümeye yönelik endişeleri
dile getirmesi hatta önümüzdeki dönemde büyümenin beklentilerin altında kalabileceğine dair uyarılar yapması
endeksi negatif etkilese de küresel bazda borsalar üzerindeki iyimserliğin devam etmesi Dax’ta günü alıcılı
kapatmasına sebep oldu. ABD-Çin görüşmeleri şu an için küresel piyasalarda hala pozitif katkı yapmaya devam
ederken Beyaz Saray’dan yapılan açıklamalarda haftaya yapılacak görüşmelerin uzlaşmanın olup olmayacağına dair
durumu netleştireceği belirtildi.
Bugün Euro Bölgesi’nde Almanya’da İFO iş güven endeksi verisi takip edilecek. Almanya ekonomisinde daralmaya
paralel güven endekslerinde aşağı yönlü hareket eğilimi devam etmesi Dax’ta satış meydana getirebilir.
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.

FİNANS
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25.01.2019

Dün ABD’den açıklanan ham petrol stokları 8.0 milyon artış ile beklentilerin oldukça üzerinde geldi. Beklentiler ham
petrol stoklarının 0.2 milyon varil azalması yönünde idi. Ancak gelen veriye rağmen petroldeki yükseliş oldukça
dikkat çekiciydi.
Bugün ABD’den Baker Hughes tarafından petrol kuyu sayıları açıklanacak. Geçen hafta petrol kuyu sayıları 25 adet
gerileyerek 1.050 adete düşmüştü.
Teknik olarak baktığımızda 53.90 seviyesinin kırılması halinde önce kritik olarak gördüğümü 54.55 ve arkasından
55.20 direnci test edilebilir. Aşağıda 53.40 desteğinin altında önce 52.05 ve arkasından 50.65 desteğine kadar düşüş
yaşanabilir.
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25.01.2019

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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25.01.2019

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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Ekonomik Takvim

25.01.2019

BEKLENTİ - ÖNCEKİ
DAVOS ZİRVESİ 3. GÜN
EURO BÖLGESİ 12:00 ALMANYA İŞ GÜVEN ENDEKSİ
İNGİLTERE

14:00 CBI GERÇEKLEMİŞ SATIŞLAR

TÜRKİYE

14:30 KAPASİTE KULLANIM ORANI

TÜRKİYE

14:30 İMALAT GÜVENİ (OCAK)

ABD

21:00 BAKER HUGHES PETROL KUYU SAYILARI
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