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USD / TRY

29.01.2019

Dün yurt içinde veri akışı sakindi. Ancak bir süredir gözlemlediğimiz para girişinin durduğunu hatta bir miktar
çıkışın yaşanmasıyla birlikte Türk Lirası cinsi varlıkların değer kaybı yaşadığını izledik. Kur bu bağlamda dolar
endeksindeki düşüşe rağmen yükselmiş oldu. ABD’de ise Çin ile Çarşamba günü başlayacak ticaret savaşı görüşmeleri öncesi ABD'li savcıların Çinli teknoloji devi Huawei Technologies Co.'ya ABD menşeili bir firmadan ticari
sırları çalmaktan suç duyurusunda bulunmasıyla ortam gerginleşti.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin olacak. ABD’de ise CB tüketici güveni açıklanacak.
Teknik olarak baktığımızda dünkü yükselişiyle satış baskısını kıran kurda önemli bir direnç noktası olan 5.3415
seviyesi denendi. 5.3415 seviyesinin kırılmasıyla birlikte 5.3660 ve arkasından 5.3980 seviyelerine kadar yükseliş
yaşanabilir. Aşağıda ise 5.3140 desteğinin altında önce 5.2885 ve arkasından 5.2470 desteği test edilebilir.

FİNANS
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EUR / USD

29.01.2019

Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. Piyasalar Draghi konuşmasını takip etti. Draghi yaptığı açıklamalarda
özellikle jeopolitik gelişmeler ve ticaret savaşları nedeniyle dış talebin düştüğü ortamda her ne kadar büyümede
geri çekilme yaşansa da genel olarak 2008’den bu yana ekonominin doğru yolda gittiğine dair güven mesajı verdi.
Ayrıca Draghi AMB'nin enflasyon hedefine doğru bir şekilde ilerlemeye devam edilmesini sağlamak için tüm
araçlarını kullanmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi. ABD’de ise Çin ile Çarşamba günü başlayacak ticaret savaşı
görüşmeleri öncesi ABD'li savcıların Çinli teknoloji devi Huawei Technologies Co.'ya ABD menşeili bir firmadan ticari
sırları çalmaktan suç duyurusunda bulunmasıyla ortam gerginleşti. İşlem hacminin düşük olduğu günde dolar
endeksinin hafif satıcılı olması paritede alımlar getirdi.
Bugün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakin. ABD’de ise CB tüketici güveni açıklanacak. İngiltere’de ise May’ın B planı
oylamasının parite üzerinde etkili olmasını bekliyoruz.
Teknik olarak baktığımızda 1.1443 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1476 ve arkasından 1.1530 direncine kadar
yükseliş görülebilir. Aşağıda ise 1.1415 desteğinin altında önce 1.1390 ve arkasından 1.1345 desteğine kadar
düşüşler yaşanabilir.
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Dün ABD’de Çin ile Çarşamba günü başlayacak ticaret savaşı görüşmeleri öncesi ABD'li savcıların Çinli teknoloji
devi Huawei Technologies Co.'ya ABD menşeili bir firmadan ticari sırları çalmaktan suç duyurusunda bulunmasıyla
ortam gerginleşti. Ayrıca diğer yandan ABD’nin Venezuella’da devlet petrol şirketi olan PDVSA’ya yaptırım uygulayacağının açıklamasının ardından küresel risk algısıyla altında yükseliş devam ediyor.
Bugün ABD’de CB tüketici güveni açıklanacak. İngiltere’de ise May’ın B planı oylaması altın üzerinde hareketliliğe
sebep olabilir.
Teknik olarak baktığımızda önemli direnç seviyelerini kıran altında yukarıda 1308 seviyesinin üzerinde önce 1315
ve arkasından 1326 direnci test edilebilir. Aşağıda ise 1304 seviyesinin altında önce 1301 ve arkasından 1297
desteğine kadar düşüş görülebilir.
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Dün İngiltere’de veri akışı sakindi. ABD’de ise Çin ile Çarşamba günü başlayacak ticaret savaşı görüşmeleri öncesi
ABD'li savcıların Çinli teknoloji devi Huawei Technologies Co.'ya ABD menşeili bir firmadan ticari sırları çalmaktan
suç duyurusunda bulunmasıyla ortam gerginleşti. İşlem hacminin düşük olduğu günde parite hafif satıcılı seyretti.
Bugün İngiltere’de gözler Başbakan May’ın B planı olarak nitelendirdiği ve parlamentoda yapılacak oylamada
olacak. Başbakan May AB ile Brexit anlaşması konusunda geçen haftalarda parlamentoya sunduğu teklif kabul
edilmemiş ve ağır yara almıştı. Anlaşmasız Brexit ihtimalini gündemden kaldırmak isteyen May bugün yeni planla
parlamenterler karşısında olacak. B planının da kabul edilmemesi halinde anlaşmasız Brexit seçeneği giderek
artacak ve sterlinde aşağı yönlü baskı artabilir. ABD’de ise CB tüketici güveni açıklanacak
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1.3273 seviyesinin üzerinde önce 1.3210 ve arkasından 1.3260 direnci test
edilebilir. Aşağıda ise 1.3135 desteğinin altında önce 1.3090 ve arkasından 1.3060 seviyesine kadar düşüş görülebilir.
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Dün yurt içinde veri akışı sakindi. Ancak bir süredir gözlemlediğimiz para girişinin durduğunu hatta bir miktar
çıkışın yaşanmasıyla birlikte Türk Lirası cinsi varlıkların değer kaybı yaşadığını izledik. Kur bu bağlamda dolar
endeksindeki düşüşe rağmen yükselmiş oldu. Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. Piyasalar Draghi konuşmasını takip etti. Draghi yaptığı açıklamalarda özellikle jeopolitik gelişmeler ve ticaret savaşları nedeniyle dış talebin
düştüğü ortamda her ne kadar büyümede geri çekilme yaşansa da genel olarak 2008’den bu yana ekonominin
doğru yolda gittiğine dair güven mesajı verdi. Ayrıca Draghi AMB'nin enflasyon hedefine doğru bir şekilde ilerlemeye devam edilmesini sağlamak için tüm araçlarını kullanmaya hazır olduğunu sözlerine eklemesi euroda ki alımları
yukarı yönlü destekledi.
Bugün yurtiçinde ve Euro Bölgesi’nde veri akışı sakin olacak.
Teknik olarak baktığımızda yükseliş baskısı artan kurda yukarıda ise 6.1110 seviyesinin kırılması halinde önce
6.1450 ve arkasından 6.1885 direncine doğru alım yaşanabilir. Aşağıda ise 6.0825 seviyesinin altında önce 6.0495
ve arkasından 6.0160 desteğine kadar düşüş görülebilir.
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Dün yurt içinde veri akışı sakindi. Ancak bir süredir gözlemlediğimiz para girişinin durduğunu hatta bir miktar
çıkışın yaşanmasıyla birlikte Türk Lirası cinsi varlıkların değer kaybı yaşadığını izledik. BİST100 endeksi hem içsel
hemde küresel faktörler nedeniyle pozitif başladığı günü satışla tamamladı. BİST100 endeksi günü % 0.50’lik
düşüşle 101.289 puandan tamamlarken işlem hacmi 7.4 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST100’de en çok değer
kaybeden sektör % 2.48 ile metal ana sanayi olurken bankacılık endeksi % 1.70’lik değer kaybıyla düşüşü destekleyen unsur oldu.
Dün ABD’de Çin ile Çarşamba günü başlayacak ticaret savaşı görüşmeleri öncesi ABD'li savcıların Çinli teknoloji
devi Huawei Technologies Co.'ya ABD menşeili bir firmadan ticari sırları çalmaktan suç duyurusunda bulunmasıyla
ortam gerginleşmesi ABD borsalarına negatif yansırken bugün BİST100’de de düşüşler görülebilir.
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.
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Cuma günü önemli bir direnç noktasına geldikten sonra dün güne satıcılı başlayan Dax, Avrupa borsalarında
görülen satışlarında etkisiyle günü düşüşle tamamladı. Alman ekonomisinde ard arda gelen olumsuz veriler son
günlerde yaşanan tepki alımlarının önünü kesti. Dün ABD’de Çin ile Çarşamba günü başlayacak ticaret savaşı
görüşmeleri öncesi ABD'li savcıların Çinli teknoloji devi Huawei Technologies Co.'ya ABD menşeili bir firmadan ticari
sırları çalmaktan suç duyurusunda bulunmasıyla ortam gerginleşmesi ABD borsalarına negatif yansırken bugün
Avrupa borsalarında başta Dax olmak üzere düşüşler devam edebilir.
Teknik olarak baktığımızda kanal tepesine yükselen Dax’ta 11.325 kırılamaması halinde tekrardan sert satışlar
başlayabilir. 11.325 seviyesinin kırılması halinde önce 11.400 ve arkasından 11.565 seviyesine kadar yükseliş
görülebilir. Aşağıda ise 11.220 desteğinin altında önce 11.150 ve arkasından 11.057 seviyesine kadar düşüş
yaşanabilir.
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29.01.2019

Dün ABD’de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Venezuella’da devlet petrol şirketi olan PDVSA’ya yaptırım uygulayacağının açıklamasının ardından petrolde volatil bir seyir
izlendi. Önce sert düşen petrol fiyatları ardından tepki alımları yaşadı.
Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gece yarısı saat 00:30’ta Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından ABD’de özel sektöre ait
ham petrol stokları açıklanacak. Geçen hafta açıklanan veride ham petrol stokları 6.55 milyon varil artış göstermişti.
Teknik olarak baktığımızda dünkü kırılmasıyla birlikte satış baskısına geçen petrolde aşağıda 52.05 desteğinin
altında önce 51.31 ve arkasından 50.40 desteğine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 52.50 seviyesinin kırılması
halinde önce 52.90 ve arkasından 53.60 direnci test edilebilir.
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Bitcoinde sıkışma sonunda aşağı yönlü kırıldı ve bitcoin satış baskısına tekrar geçmiş oldu. Aşağıda 3.387 seviyesinin kırılması halinde önce 3.295 ve arkasından 3.130 desteğine kadar düşüş görülebilir. Yukarıda ise 3.482
seviyesinin üzerinde önce 3.580 ve arkasından 3.622 direncine doğru alım yaşanabilir.
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29.01.2019

Teknik olarak ethereuma baktığımızda oluşan üçgen aşağı yönlü kırılarak satış baskısı yarattı. Aşağıda 102.00
seviyesinin altında önce 98.50 ve arkasından 91.83 desteğine doğru satış görülebilir. Yukarıda ise 107.00 seviyesinin kırılması halinde önce 113.65 ve arkasından 118.00 direncine doğru alım yaşanabilir.

