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Dün yurt içinde veri akışı sakindi. Ancak özellikle günün ikinci yarısında para girişlerinin devam etmesi Türk Lirası
cinsi varlıklarda değer kazanımı eğilimini sürdürdü ve kurda düşüşler görüldü. ABD’de ise tüketici güveni beklentilerin altında 102.2 puan olarak açıklandı. Dolar endeksinde yatay bir görünüm vardı.
Bugüne baktığımızda yurt içinde TCMB 2019 yılının ilk çeyreğine ilişkin ilk enflasyon sunumu toplantısını gerçekleştirecek. Son dönemde artan gıda fiyatlarının etkisinin enflasyonda kalıcı hasarlar bırakıp bırakmayacağı ve
enflasyondaki seviyelerin baz etkisiyle düşüp düşmemesi hakkında fikir sahibi olacağız. Sunum sonrasında TL
çaprazlarında sert hareketlilik gözlemlenebilir. ABD’ye baktığımızda ise bugün tarım dışı istihdam verisinin öncü
göstergesi olan özel sektöre ait ADP tarım dışı istihdam verisi 180 K gelmesi bekleniyor. Ancak asıl gözler Fed faiz
kararında olacak. Fed’in faizlerde herhangi bir değişiklik yapmasını beklemiyoruz. Ancak piyasada Fed’in faiz
artırımlarına ara vereceğine dair sinyal beklentileri hem dolar endeksinde hem ABD 10 yıllıklarında düşüşe sebep
olmakta. Fed şayet böyle bir karar alması halinde dolarda değer kayıpları yaşanacakken bunun tersini yani daha
önce söylediği gibi 2 faiz artırımına işaret etmesi dolarda alım getirebilir.
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 5.3230 seviyesinin kırılmasıyla birlikte 5.3600 ve arkasından 5.4480 seviyelerine kadar yükseliş yaşanabilir. Aşağıda ise 5.2995 desteğinin altında önce 5.2830 ve arkasından 5.2470 desteği test
edilebilir.
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Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. Brexit tartışmaları paritede etkili oldu. İngiliz parlamentosu anlaşmasız
Brexit’in engellenmesi için verilen teklifi kabul etti. AB, Brexit oylamasının müzakereye açık olmadığını belirtirken
İngiltere ile AB arasında imzalanan anlaşma metninin tekrar değerlendirilemeyeceğinin altı çizildi. ABD’de ise
tüketici güveni beklentilerin altında 102.2 puan olarak açıklandı. Dolar endeksinde yatay bir görünüm vardı.
Bugün Euro Bölgesi’nde Almanya’dan GFK tüketici güven endeksi ve TÜFE verileri açıklanacak. Almanya başta
olmak üzere Euro Bölgesi ekonomilerinde görülen satış baskısının devam etmesi güven endeksini aşağıya çekerken enflasyon verileri de tüketimin azalmasıyla baskı altında kalmakta. Bu euroda değer kayıpları yaratabilir.
ABD’ye baktığımızda ise bugün tarım dışı istihdam verisinin öncü göstergesi olan özel sektöre ait ADP tarım dışı
istihdam verisi 180 K gelmesi bekleniyor. Ancak asıl gözler Fed faiz kararında olacak. Fed’in faizlerde herhangi bir
değişiklik yapmasını beklemiyoruz. Ancak piyasada Fed’in faiz artırımlarına ara vereceğine dair sinyal beklentileri
hem dolar endeksinde hem ABD 10 yıllıklarında düşüşe sebep olmakta. Fed şayet böyle bir karar alması halinde
dolarda değer kayıpları yaşanacakken bunun tersini yani daha önce söylediği gibi 2 faiz artırımına işaret etmesi
dolarda alım getirebilir.
Teknik olarak baktığımızda 1.1450 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1476 ve arkasından 1.1530 direncine kadar
yükseliş görülebilir. Aşağıda ise 1.1404 desteğinin altında önce 1.1350 ve arkasından 1.1290 desteğine kadar
düşüşler yaşanabilir.
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Dün ABD’de tüketici güveni beklentilerin altında 102.2 puan olarak açıklandı. Dolar endeksinde yatay bir görünüm
vardı. Ancak ABD 10 yıllıklarındaki sınırlı düşüş altın fiyatlarının yükselişini sağladı.
ABD’ye baktığımızda ise bugün tarım dışı istihdam verisinin öncü göstergesi olan özel sektöre ait ADP tarım dışı
istihdam verisi 180 K gelmesi bekleniyor. Ancak asıl gözler Fed faiz kararında olacak. Fed’in faizlerde herhangi bir
değişiklik yapmasını beklemiyoruz. Ancak piyasada Fed’in faiz artırımlarına ara vereceğine dair sinyal beklentileri
hem dolar endeksinde hem ABD 10 yıllıklarında düşüşe sebep olmakta. Fed şayet böyle bir karar alması halinde
dolarda değer kayıpları yaşanacakken bunun tersini yani daha önce söylediği gibi 2 faiz artırımına işaret etmesi
dolarda alım getirebilir. Veriler sonrası altında sert hareketler yaşanabilir.
Teknik olarak baktığımızda önemli direnç seviyelerini kıran altında yukarıda 1320 seviyesinin üzerinde önce 1326
ve arkasından 1341 direnci test edilebilir. Aşağıda ise 1311 seviyesinin altında önce 1306 ve arkasından 1297
desteğine kadar düşüş görülebilir.
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Dün İngiltere’de parlamentoda yapılan oylamada İngiliz parlamentosu anlaşmasız Brexit’in engellenmesi için verilen teklifi
kabul etti. Teklif İngiliz parlamentosunun şubat sonuna kadar herhangi bir Brexit anlaşmasına onay vermemesi halinde
hükümetin AB'den Brexit tarihini ertelemeyi talep etmesini öngörüyor. Ancak AB, Brexit oylamasının müzakereye açık
olmadığını belirtirken İngiltere ile AB arasında imzalanan anlaşma metninin tekrar değerlendirilemeyeceğinin altı çizildi.
Ayrıca Parlamento bugün oyladığı diğer 6 teklifin 5'ini reddetti. Reddedilen teklifler arasında ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin
''yumuşak Brexit'' öngören ve yeni bir referanduma kapı aralayan teklifi de yer aldı. Oylama sonrası sterlinde kısmi bir düşüş
yaşandı. ABD’de ise tüketici güveni beklentilerin altında 102.2 puan olarak açıklandı. Dolar endeksinde yatay bir görünüm
vardı.
Bugün İngiltere’de veri akışı kısmen sakin. Brexit cephesinde yaşanacak haber akışına odaklanacağız. ABD’ye baktığımızda
ise bugün tarım dışı istihdam verisinin öncü göstergesi olan özel sektöre ait ADP tarım dışı istihdam verisi 180 K gelmesi
bekleniyor. Ancak asıl gözler Fed faiz kararında olacak. Fed’in faizlerde herhangi bir değişiklik yapmasını beklemiyoruz.
Ancak piyasada Fed’in faiz artırımlarına ara vereceğine dair sinyal beklentileri hem dolar endeksinde hem ABD 10 yıllıklarında
düşüşe sebep olmakta. Fed şayet böyle bir karar alması halinde dolarda değer kayıpları yaşanacakken bunun tersini yani
daha önce söylediği gibi 2 faiz artırımına işaret etmesi dolarda alım getirebilir.
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1.3127 seviyesinin üzerinde önce 1.3200 ve arkasından 1.3260 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 1.3055 desteğinin altında önce 1.3015 ve arkasından 1.2965 seviyesine kadar düşüş görülebilir.
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Dün yurt içinde veri akışı sakindi. Ancak özellikle günün ikinci yarısında para girişlerinin devam etmesi Türk Lirası
cinsi varlıklarda değer kazanımı eğilimini sürdürdü ve kurda düşüşler görüldü. Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı
sakindi. Brexit tartışmaları paritede etkili oldu. İngiliz parlamentosu anlaşmasız Brexit’in engellenmesi için verilen
teklifi kabul etti. AB, Brexit oylamasının müzakereye açık olmadığını belirtirken İngiltere ile AB arasında imzalanan
anlaşma metninin tekrar değerlendirilemeyeceğinin altı çizildi.
Bugüne baktığımızda yurt içinde TCMB 2019 yılının ilk çeyreğine ilişkin ilk enflasyon sunumu toplantısını gerçekleştirecek. Son dönemde artan gıda fiyatlarının etkisinin enflasyonda kalıcı hasarlar bırakıp bırakmayacağı ve
enflasyondaki seviyelerin baz etkisiyle düşüp düşmemesi hakkında fikir sahibi olacağız. Sunum sonrasında TL
çaprazlarında sert hareketlilik gözlemlenebilir. Bugün Euro Bölgesi’nde Almanya’dan GFK tüketici güven endeksi ve
TÜFE verileri açıklanacak. Almanya başta olmak üzere Euro Bölgesi ekonomilerinde görülen satış baskısının devam
etmesi güven endeksini aşağıya çekerken enflasyon verileri de tüketimin azalmasıyla baskı altında kalmakta.
Teknik olarak baktığımızda yükseliş baskısı artan kurda yukarıda ise 6.0900 seviyesinin kırılması halinde önce
6.1335 ve arkasından 6.2425 direncine doğru alım yaşanabilir. Aşağıda ise 6.0570 seviyesinin altında önce 6.0350
ve arkasından 6.0030 desteğine kadar düşüş görülebilir.
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Dün yurt içinde veri akışı sakindi. Ancak özellikle günün ikinci yarısında para girişlerinin devam etmesi Türk Lirası
cinsi varlıklarda değer kazanımı eğilimini sürdürdü ve borsada yükseliş görüldü. Böylelikle BİST100 endeksi son 8
ayın en yüksek kapanışı da gerçekleştirmiş oldu. BİST100 endeksi dünü % 2.77’lik değer kazancıyla 104.098
puandan tamamlarken işlem hacmi 8.4 milyar TL olarak açıklandı. Sektörel bazda en çok değer kazanan sektör %
9.01 ile inşaat sektörü olurken bankacılık sektöründe görülen % 4.75’lik artış borsada alımları destekleyen unsur
oldu.
Bugüne baktığımızda yurt içinde TCMB 2019 yılının ilk çeyreğine ilişkin ilk enflasyon sunumu toplantısını gerçekleştirecek. Son dönemde artan gıda fiyatlarının etkisinin enflasyonda kalıcı hasarlar bırakıp bırakmayacağı ve
enflasyondaki seviyelerin baz etkisiyle düşüp düşmemesi hakkında fikir sahibi olacağız. Sunum sonrasında TL
çaprazlarında sert hareketlilik gözlemlenebilecekken borsada da bu durumun yansımasını takip edeceğiz. Ayrıca
akşam açıklanacak Fed faiz kararının gelişmekte olan ülke borsaları üzerine etkisi ve bu gece başlaması beklenen
ABD-Çin ticaret savaşı antlaşmasında bir uzlaşının gelip gelmeyeceği BİS100 tarafından fiyatlanabilir.
Teknik olarak baktığımızda endekste sert yükseliş devam ediyor. 104.900 seviyesinin kırılması halinde önce
106.527 ve arkasından 108.180 direncine doğru alımlar yaşayabilir. Aşağıda ise 102.180 seviyesinin altında önce
100.630 ve arkasından 98.650 desteğine kadar düşüşler görülebilir.
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Dün Almanya’da veri akışı sakindi. Dax yatay seyrettiği günde benzer bir kapanış yaparak günü % 0.08’lik yükselişle
tamamladı. Küresel borsalara girişin devam etmesiyle Avrupa borsalarında ki yükselişin devamı Dax’ı da yukarıda
güçlü tutmakta.
Dünkü Brexit oylamasının etkilerini bugün Dax üzerinde görebiliriz. Ayrıca Euro Bölgesi’nde Almanya’dan GFK
tüketici güven endeksi ve TÜFE verileri açıklanacak. Almanya başta olmak üzere Euro Bölgesi ekonomilerinde
görülen satış baskısının devam etmesi güven endeksini aşağıya çekerken enflasyon verileri de tüketimin azalmasıyla baskı altında kalmakta. Bu durum Dax üzerinde satışlar yaratabilir. Bunun yanında bu akşam Fed faiz kararında Fed’in vereceği mesajlar ve bu gece başlaması beklenen ABD-Çin ticaret savaşı antlaşmasında bir uzlaşının
gelip gelmeyeceği Dax tarafından fiyatlanabilir.
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.

FİNANS
KILAVUZ

WTI

30.01.2019

Dün Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gece yarısı Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından ABD’de özel sektöre ait açıklanan ham petrol stokları 2.098 milyon varil artış gösterdi. Geçen hafta açıklanan ham petrol stokları ise 6.55 milyon
varil artış göstermişti. Times gazetesinin haberine göre Rusya lideri Vladimir Putin'in Maduro'ya verdiği desteğin
kısmen ham petrol fiyatlarını yüksek tutma isteğinden kaynaklandığını belirtti. Times gazetesine göre ABD Başkanı
Trump'ın petrolü kullanarak Maduro iktidarını zayıflatabileceğini düşündüğünü söylüyor ve devlet petrol şirketi
PDVSA'ya ambargo uygulamanın, gelirlerinin yüzde 90'ı petrole bağımlı olan ülke ekonomisine ağır bir darbe
aldırmak istediğini belirtiyor.
Bugün ABD’de kamu sektörüne ait ham petrol stokları açıklanacak. Ham petrol stoklarının 3.0 milyon varil artması
bekleniyor. Geçen hafta petrol stokları 8.0 milyon varil artış göstermişti.
Teknik olarak baktığımızda dün sert yükselen petrol fiyatlarında OBO oluşumu görüyoruz. Aşağıda 53.05 desteğinin
altında önce 52.60 ve arkasından OBO boyun çizgimiz olan 51.55 desteğine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise
53.60 seviyesinin kırılması halinde önce 54.55 ve arkasından 55.50 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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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.
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BEKLENTİ - ÖNCEKİ
EURO BÖLGESİ 10:00 ALMANYA GFK TÜKETİCİ GÜVENİ

10.3

10.4

EURO BÖLGESİ 10:00 ALMANYA İTHALAT FİYATLARI

% - 0.8

% - 1.9

EURO BÖLGESİ

% - 0.9

% 0.1

% - 0.3

% - 0.3

TÜRKİYE

10:00 TCMB 2019 ENFLASYON SUNUMU ( 1. ÇEYREK )

ALMANYA TÜFE

EURO BÖLGESİ 10:45 FRANSA TÜKETİCİ HARCAMALARI
İSVİÇRE

11:00 KOF EKONOMİK GÖSTERGE

96.8

96.3

İNGİLTERE

12:30 BİREYSEL NET BORÇLANMA

4.3 B

4.4 B

İNGİLTERE

12:30 MORTGAGE BAŞVURULARI

63 K

64 K

ABD

16:15 ADP TARIM DIŞI İSTİHDAM

180 K

271 K

ABD

18:00 BEKLEMEDEKİ KONUT SATIŞLARI

% 0.8

% - 0.7

ABD

18:30 HAM PETROL STOKLARI

3.0 M

8.0 M

ABD

22:00 FED FAİZ KARARI

% 2.50

% 2.50

ABD

22:30 FED BASIN TOPLANTISI

