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USD / TRY

03.01.2019

Dün yurtiçinde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi bir önceki aya göre azalarak 44.20 seviyesinde gerçekleşti. 2 aydır toparlanma görülen veride bu toparlanmanın geçici olduğunu ve ekonomik risklerin büyüme noktasında hala aşağı
yönlü olduğunu izledik. Muhtemelen 4. çeyrekte eklediğimiz daralma sert olacaktır. Veri sonrası Türk Lirası cinsi varlıklar sert
değer kaybederken kurda yukarı yönlü hareket izlendi. Gece saatlerinde ise küresel piyasalarda sert dalgalanma görüldü ve
kur bir ara 5.8000 seviyesine kadar yükseliş yaşansa da ardından tekrar geriledi. ABD’de ise dün büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI 53.8 seviyesine gerileyerek Aralık 2017’den beri en düşük seviyesine indi. Ancak buna rağmen dün dolar
endeksinde gördüğümüz sert yükseliş kurda fiyat artışlarını destekleyen unsur oldu.
Bugün yurtiçinde gözler enflasyon verisine odaklanmış durumda. TÜFE’nin aylık azda % 0.23 düşmesi beklenirken yıllık
TÜFE’nin de % 20.52’ye geri çekilmesi bekleniyor. Aynı zamanda son dönemde hem kurdaki geri çekilme hem petrol fiyatlarındaki düşüş sebebiyle ÜFE’de de düşüş görülebilir. Gelen veriler sonrası kurun reaksiyonu göz önüne alınarak hareket edilmesi
gerekmekte. ABD tarafına baktığımızda ise ISM imalat PMI verisinin de bir önceki aya göre azalarak 57.9 gelmesi beklenmekte. Veri sonrası dolar endeksinde ve ABD 10 yıllıklarındaki seyir fiyatlamalarda belirleyici olabilir.
Teknik olarak baktığımızda TOBO boyun çizgisini kırdıktan sonra yükseliş başlatan paritede 5.5350 seviyesinin kırılması
halinde önce 5.6450 ve arkasından 5.7900 seviyesine kadar yükseliş görülebilir. Aşağıda ise 5.4020 desteğinin altında önce
5.3575 ve arkasından 5.3575 desteğine kadar düşüş görülebilir.
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03.01.2019

Dün Euro Bölgesi’nde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi 51.4 ile beklentiler dahilinde gerçekleşirken Mart 2016’dan bu yana ise en düşük seviyeye gerilemiş oldu. Her ne kadar veri beklentiler dahilinde gerçekleşse de Avrupa ekonomisinde büyümede yaşanan sorunların devam etmesi nedeniyle euroda dün sert satış görüldü.
Dün aynı şekilde ABD’de de büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI 53.8 seviyesine gerileyerek Aralık
2017’den beri en düşük seviyesine indi. Ancak buna rağmen dün dolar endeksinde gördüğümüz sert yükseliş
paritede düşüşleri destekleyen unsur oldu.
Bugün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakin. ABD tarafına baktığımızda ise ISM imalat PMI verisinin de bir önceki aya
göre azalarak 57.9 gelmesi beklenmekte. Veri sonrası dolar endeksinde ve ABD 10 yıllıklarındaki seyir fiyatlamalarda belirleyici olabilir.
Teknik olarak baktığımızda satış baskısı altında olan paritede 1.1308 desteğinin altında önce 1.1267 ve arkasından
1.1220 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1370 seviyesinin üzerinde önce 1.1408 ve arkasından
1.1432 direnci test edilebilir.
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Dün ABD’de büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI 53.8 seviyesine gerileyerek Aralık 2017’den beri en düşük
seviyesine indi. Ancak buna rağmen dün dolar endeksinde yükseliş yaşanırken ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin % 2.62
seviyesine gerilemesi altın fiyatlarının güçlü kalmasına ve yükselmesine neden oldu.
Bugün ABD’de ISM imalat PMI verisinin de bir önceki aya göre azalarak 57.9 gelmesi beklenmekte. Veri sonrası
dolar endeksinde ve ABD 10 yıllıklarındaki seyir fiyatlamalarda belirleyici olabilir.
Teknik olarak baktığımızda çok kritik seviyelerde hareket eden paritede 1293 seviyesinin üzerinde önce 1307 ve
arkasından 1325 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1285 desteğinin altında önce 1278 ve arkasından
1272 seviyesine kadar düşüşler görülebilir.
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Dün İngiltere’de büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi beklentilerin üzerinde 54.2 seviyesinde
gerçekleşirken yükselişini ikinci aya taşımış oldu. İngiltere ekonomisinde imalat tarafında ciddi toparlanma
yaşandığı gözlemleniyor. Ancak iyimser veriye rağmen paritede düşüş yaşandığını izledik. Dün aynı şekilde ABD’de
de büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI 53.8 seviyesine gerileyerek Aralık 2017’den beri en düşük
seviyesine indi. Ancak buna rağmen dün dolar endeksinde gördüğümüz sert yükseliş paritede düşüşleri destekleyen unsur oldu.
Bugün İngiltere’de yapı PMI verisi açıklanacak. ABD tarafına baktığımızda ise ISM imalat PMI verisinin de bir önceki
aya göre azalarak 57.9 gelmesi beklenmekte. Veri sonrası dolar endeksinde ve ABD 10 yıllıklarındaki seyir fiyatlamalarda belirleyici olabilir.
Teknik olarak baktığımızda satış baskısı altında olan paritede yukarıda 1.2570 seviyesinin üstünde önce 1.2613 ve
arkasından 1.2660 direnci test edilebilir. Aşağıda ise 1.2500 seviyesinin altında önce 1.2420 ve arkasından 1.2325
desteğine doğru sert satış yaşanabilir.
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Dün yurtiçinde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi bir önceki aya göre azalarak 44.20 seviyesinde
gerçekleşti. 2 aydır toparlanma görülen veride bu toparlanmanın geçici olduğunu ve ekonomik risklerin büyüme
noktasında hala aşağı yönlü olduğunu izledik. Muhtemelen 4. çeyrekte eklediğimiz daralma sert olacaktır. Veri
sonrası Türk Lirası cinsi varlıklar sert değer kaybederken kurda yukarı yönlü hareket izlendi. Gece saatlerinde ise
küresel piyasalarda sert dalgalanma görüldü ve kur bir ara 6.5700 seviyesine kadar yükseliş yaşansa da ardından
tekrar geriledi. Dün Euro Bölgesi’nde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi 51.4 ile beklentiler
dahilinde gerçekleşirken Mart 2016’dan bu yana ise en düşük seviyeye gerilemiş oldu. Her ne kadar veri beklentiler
dahilinde gerçekleşse de Avrupa ekonomisinde büyümede yaşanan sorunların devam etmesi sıkıntı yaratıyor.
Bugün yurtiçinde gözler enflasyon verisine odaklanmış durumda. TÜFE’nin aylık azda % 0.23 düşmesi beklenirken
yıllık TÜFE’nin de % 20.52’ye geri çekilmesi bekleniyor. Aynı zamanda son dönemde hem kurdaki geri çekilme hem
petrol fiyatlarındaki düşüş sebebiyle ÜFE’de de düşüş görülebilir. Gelen veriler sonrası kurun reaksiyonu göz önüne
alınarak hareket edilmesi gerekmekte.
Teknik olarak baktığımızda alış baskısı altında bulunan kurda 6.3300 seviyesinin üzerinde önce 6.4280 ve arkasından 6.5600 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Aşağıda ise 6.1440 seviyesinin altında önce 6.0900 ve arkasından
6.0400 desteğine kadar düşüş görülebilir.
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Dün yurtiçinde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi bir önceki aya göre azalarak 44.20 seviyesinde
gerçekleşti. 2 aydır toparlanma görülen veride bu toparlanmanın geçici olduğunu ve ekonomik risklerin büyüme
noktasında hala aşağı yönlü olduğunu izledik. Muhtemelen 4. çeyrekte eklediğimiz daralma sert olacaktır. Veri
sonrası Türk Lirası cinsi varlıklar sert değer kaybederken kurda yukarı yönlü hareket izlendi. Yeni yıla sert düşüşle
başlayan BİST100 çok kritik seviye olarak gördüğümüz 88.600 sınırına yaklaştı. BİST100 böylelikle 1996 yılından bu
yana en kötü başlangıcını yapmış oldu. Dün BİST100 günü % 2.64’lük değer kaybıyla 88.865 puandan tamamlarken
işlem hacmi 4.1 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektörel bazda en çok değer kaybeden sektör % 3.86 ile bankacılık
sektörü oldu.
Bugün yurtiçinde gözler enflasyon verisine odaklanmış durumda. TÜFE’nin aylık azda % 0.23 düşmesi beklenirken
yıllık TÜFE’nin de % 20.52’ye geri çekilmesi bekleniyor. Aynı zamanda son dönemde hem kurdaki geri çekilme hem
petrol fiyatlarındaki düşüş sebebiyle ÜFE’de de düşüş görülebilir. Gelen veriler sonrası borsanın tepkisi göz önüne
alınarak hareket edilmesi gerekmekte.
Teknik olarak baktığımızda çok kritik gördüğümüz 88.600 seviyesinin altına inilmesi halinde büyük bir satış
dalgasının başlayabileceğinin altını çizelim. 88.600 seviyesinin altında önce 84.670 arkasından 83.400 desteğine
doğru geri çekilme yaşanabilir. Yukarıda ise 89.830 seviyesinin üzerinde önce 90.470 ve arkasından 91.330
direncine doğru yükseliş görülebilir.
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Dün Euro Bölgesi’nde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi 51.4 ile beklentiler dahilinde gerçekleşirken Mart 2016’dan bu yana ise en düşük seviyeye gerilemiş oldu. Her ne kadar veri beklentiler dahilinde gerçekleşse de Avrupa ekonomisinde büyümede yaşanan sorunların devam etmesi nedeniyle sıkıntı yaratıyor. Almanya’da da
benzer bir şekilde imalat PMI verisi 51.5 ile beklentiler dahilinde gerçekleşirken aynı zamanda Nisan 2016’dan bu
yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu. Ancak Dax dün Avrupa borsalarının aksine yıla pozitif başlangıç yaptı.
Teknik olarak baktığımızda Dax’ın kanal dibine yakın bir bölgeden döndüğünü izledik. 10.656 seviyesinin üzerinde
alımlar tekrardan kanal tepesine doğru hızlanabilir. Bu seviyenin üzerinde önce 10.730 ve arkasından 10.850
direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 10.431 seviyesinin altında önce 10.231 ve arkasından 10.202
desteğine kadar düşüş görülebilir.
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Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece yarısı ABD Petrol Enstitüsü tarafından özel sektöre ait ham petrol stokları
açıklanacak. Geçen hafta açıklanan veri 6.92 milyon varil gelmişti.
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 46.00 seviyesinin üzerinde önce 46.50 ve arkasından 47.75 direncine doğru
alım yaşanabilir. Aşağıda ise 44.40 desteğinin altında önce 43.40 ve arkasından 42.50 seviyesine kadar düşüşler
yaşanabilir.
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Bitcoinde kritik bir destek noktasından döndü. Teknik olarak baktığımızda yukarıda 3.851 seviyesinin üzerinde önce
3.940 ve arkasından 4.040 direncine doğru alım yaşanabilir. Aşağıda ise 3.693 seviyesinin kırılması halinde önce
3.590 ve arkasından 3.435 desteğine kadar düşüş görülebilir.

FİNANS
KILAVUZ

ETH / USD
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Teknik olarak ethereuma baktığımızda kanal tepsinin deneyen coinde yukarıda 157.09 seviyesinin kırılması halinde
önce 166.21 ve arkasından 180.00 direncine doğru alım yaşanabilir. Aşağıda ise 140.23 seviyesinin altında önce
128.50 ve arkasından 121.70 desteğine doğru satış görülebilir.
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BEKLENTİ - ÖNCEKİ
TÜRKİYE

10:00 TÜFE (AYLIK)

% - 0.23
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% 38.54
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İMALAT PMI

- 56.3 K

- 1.8 K

57.0

57.7

52.9
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İSVİÇRE

11:30

İNGİLTERE

12:30 YAPI PMI

ABD

16:15 ADP TARIM DIŞI İSTİHDAM

179 K

179 K

ABD

16:30 İŞSİZLİK BAŞVURULARI

220 K

216 K

ABD

18:00 ISM İMALAT PMI

57.7

59.3

