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Cuma günü yurtiçinde veri akışı sakindi. ABD tarafında gözler gelecek verilerde idi. Tarım dışı istihdam verisi
beklentilerin üzerinde 312K olarak gerçekleşirken aylık ortalama saatlik kazançlar % 0.4, yıllık ortalama saatlik
kazançlar ise % 3.2 olarak beklentilerin üzerinde açıklandı. Özellikle ortalama saatlik kazançlar ve tarım dışı
istihdam verisinin beklentilerden iyi gelmesi Fed’in faiz artırım noktasında gaz kesmeyebileceğini bize göstermekte.
Olumsuz gelen tek veri ise işsizlik rakamı oldu. İşsizlik oranı % 3.9’a yükseliş gösterdi. Veri sonrası dolar endeksi ve
ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yükseliş yaşanmasına rağmen kurda düşüş devam etti. Fed Başkanı Powell ise ücret
verisinin olumlu olduğunu ve enflasyon endişesi yaratmadığını düşük işsizlik oranlarına rağmen enflasyonun
kontrol altında olduğunu belirtirken gelen soru üzerinde Fed’in bağımsız olduğunu ve Başkan Trump’ın istemesi
halinde istifa etmeyeceğini vurguladı. Powell’ın açıklamaları sonrası dolar endeksinde sert satışlar görüldü.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. ABD’de ISM imalat dışı PMI verisini takip ediyor olacağız. Cuma günü pozitif gelen
hizmet PMI verisinin ardından büyümede güçlü yapı sürerken ISM imalat dışı PMI verisi 59.6 beklenmekte.
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 5.3700 seviyesinin üzerinde önce 5.4300 ve arkasından 5.4725 direncine doğru
alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 5.3090 desteğinin altında önce 5.2625 ve arkasından 5.2060 seviyesine kadar geri
çekilme görülebilir.
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Cuma günü Euro Bölgesi’nde büyümenin öncü göstergelerinden hizmetler PMI verisi beklentilerin altında 51.2 olarak açıklandı. Bu rakam aynı zamanda Ocak 2014’ten bu
yana yani yaklaşık son 5 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Avrupa ekonomisinde bozulma devam ediyor. İtalya, Fransa ve Almanya hizmet PMI verilerinde
düşüşlerin devam ettiğini görüldü. Avrupa Merkez Bankası’nın faiz ve para politikasını ayarlamasında dikkat ettiği verilerden olan enflasyon verisinde ise TÜFE yıllık bazda
beklentilerin altında % 1.6 olarak açıklanırken çekirdek TÜFE yıllık bazda beklentiler dahilinde % 1.0 olarak gerçekleşti. ÜFE ise aylık azda petrol fiyatlarında ve büyümede
yavaşlamanın maliyetler üzerinde etkisi nedeniyle beklentilerin üzerinde % 0.3 azalış gösterdi. Son toplantıda Başkan Draghi her ne kadar enflasyonda aşağı tabloyu işaret
etse de faiz artırmaları noktasında 2019 pas geçileceğe benzemekte. Euronun kötü gelen verilere rağmen değer kaybetmemesi dikkat çekiciydi. Cuma günü ABD tarafında
gözler gelecek verilerde idi. Tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde 312K olarak gerçekleşirken aylık ortalama saatlik kazançlar % 0.4, yıllık ortalama saatlik
kazançlar ise % 3.2 olarak beklentilerin üzerinde açıklandı. Özellikle ortalama saatlik kazançlar ve tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden iyi gelmesi Fed’in faiz artırım
noktasında gaz kesmeyebileceğini bize göstermekte. Olumsuz gelen tek veri ise işsizlik rakamı oldu. İşsizlik oranı % 3.9’a yükseliş gösterdi. Veri sonrası dolar endeksi ve ABD
10 yıllık tahvil faizlerinde yükseliş yaşanmasına rağmen paritedeki düşüşler sınırlı kaldı. Fed Başkanı Powell ise ücret verisinin olumlu olduğunu ve enflasyon endişesi
yaratmadığını düşük işsizlik oranlarına rağmen enflasyonun kontrol altında olduğunu belirtirken gelen soru üzerinde Fed’in bağımsız olduğunu ve Başkan Trump’ın istemesi
halinde istifa etmeyeceğini vurguladı. Powell’ın açıklamaları sonrası dolar endeksinde sert satışlar görülürken parite sert yükseldi.
Bugün Euro Bölgesi’nde Sentix tüketici güveni ve perakende satışlar açıklanacak. Ekonomideki bozulmaya paralel olarak Sentix tüketici güveni azalmaya devam ediyor. Ancak
geçen ay bu güven kaybının sert olduğunu ve 2014 yılından bu yana ilk defa eksi geldiğini görmüştük. Bu durum euro üzerinde baskı yaratabilir. Ayrıca tüketim tarafında
harcamaları görebileceğimiz ve enflasyona etki edecek bir veri olması dolayısıyla perakende satış verisini de izleyeceğiz. ABD’de ISM imalat dışı PMI verisini takip ediyor
olacağız. Cuma günü pozitif gelen hizmet PMI verisinin ardından büyümede güçlü yapı sürerken ISM imalat dışı PMI verisi 59.6 beklenmekte.
Teknik olarak baktığımızda 1.1418 seviyesinin üzerinde önce 1.1438 ve arkasından 1.1486 direncine doğru alım yaşanabilir. Aşağıda ise 1.1381 desteğinin altında önce 1.1345
ve arkasından 1.1308 desteğine kadar düşüş görülebilir.
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Cuma günü ABD tarafında gözler gelecek verilerde idi. Tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde 312K olarak
gerçekleşirken aylık ortalama saatlik kazançlar % 0.4, yıllık ortalama saatlik kazançlar ise % 3.2 olarak beklentilerin
üzerinde açıklandı. Özellikle ortalama saatlik kazançlar ve tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden iyi gelmesi
Fed’in faiz artırım noktasında gaz kesmeyebileceğini bize göstermekte. Olumsuz gelen tek veri ise işsizlik rakamı
oldu. İşsizlik oranı % 3.9’a yükseliş gösterdi. Veri sonrası dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yükseliş
yaşanmasıyla birlikte altın fiyatlarında geri çekilme görüldü. Fed Başkanı Powell ise ücret verisinin olumlu olduğunu ve enflasyon endişesi yaratmadığını düşük işsizlik oranlarına rağmen enflasyonun kontrol altında olduğunu
belirtirken gelen soru üzerinde Fed’in bağımsız olduğunu ve Başkan Trump’ın istemesi halinde istifa etmeyeceğini
vurguladı.
Bugün ABD’de ISM imalat dışı PMI verisini takip ediyor olacağız. Cuma günü pozitif gelen hizmet PMI verisinin
ardından büyümede güçlü yapı sürerken ISM imalat dışı PMI verisi 59.6 beklenmekte. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin
seyri altın fiyatlarında belirleyici olmaya devam edecektir.
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1287 seviyesinin üzerinde önce 1292 ve arkasından 1298 direncine doğru
alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1276 seviyesinin altında önce 1270 ve arkasından 1263 desteğine kadar düşüş
yaşanabilir.
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Cuma günü İngiltere’de hizmet PMI verisi beklentilerin üzerinde 51.2 gelmesi ekonomisi hizmet sektörüne bağlı olan İngiltere’yi biraz rahatlasa da toparlanmanın gerçekten yaşanıp yaşanmayacağını gelecek ay verileri ortaya koyacaktır. Cuma günü
ABD tarafında gözler gelecek verilerde idi. Tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde 312K olarak gerçekleşirken aylık
ortalama saatlik kazançlar % 0.4, yıllık ortalama saatlik kazançlar ise % 3.2 olarak beklentilerin üzerinde açıklandı. Özellikle
ortalama saatlik kazançlar ve tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden iyi gelmesi Fed’in faiz artırım noktasında gaz
kesmeyebileceğini bize göstermekte. Olumsuz gelen tek veri ise işsizlik rakamı oldu. İşsizlik oranı % 3.9’a yükseliş gösterdi.
Veri sonrası dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yükseliş yaşanmasına rağmen paritedeki düşüşler sınırlı kaldı.
Fed Başkanı Powell ise ücret verisinin olumlu olduğunu ve enflasyon endişesi yaratmadığını düşük işsizlik oranlarına rağmen
enflasyonun kontrol altında olduğunu belirtirken gelen soru üzerinde Fed’in bağımsız olduğunu ve Başkan Trump’ın istemesi
halinde istifa etmeyeceğini vurguladı. Powell’ın açıklamaları sonrası dolar endeksinde sert satışlar görülürken parite sert
yükseldi.
Bugün İngiltere’de veri akışı sakin. İngiltere de bu hafta açılacak parlamento sonrasında Brexit haberleri tekrar gündemi
meşgul etmeye devam edecektir. ABD’de ise ISM imalat dışı PMI verisini takip ediyor olacağız. Cuma günü pozitif gelen hizmet
PMI verisinin ardından büyümede güçlü yapı sürerken ISM imalat dışı PMI verisi 59.6 beklenmekte.
Teknik olarak baktığımızda 1.2743 seviyesinin üzerinde önce 1.2800 ve arkasından 1.2840 seviyesi test edilebilir. Aşağıda ise
1.2665 seviyesinin altında önce 1.2615 ve arkasından 1.2538 desteğine kadar düşüş görülebilir.
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Cuma günü yurtiçinde veri akışı sakindi. Euro Bölgesi’nde ise büyümenin öncü göstergelerinden hizmetler PMI verisi
beklentilerin altında 51.2 olarak açıklandı. Bu rakam aynı zamanda Ocak 2014’ten bu yana yani yaklaşık son 5 yılın en düşük
seviyesi olarak kayıtlara geçti. Avrupa ekonomisinde bozulma devam ediyor. İtalya, Fransa ve Almanya hizmet PMI verilerinde
düşüşlerin devam ettiğini görüldü. Avrupa Merkez Bankası’nın faiz ve para politikasını ayarlamasında dikkat ettiği verilerden
olan enflasyon verisinde ise TÜFE yıllık bazda beklentilerin altında % 1.6 olarak açıklanırken çekirdek TÜFE yıllık bazda
beklentiler dahilinde % 1.0 olarak gerçekleşti. ÜFE ise aylık azda petrol fiyatlarında ve büyümede yavaşlamanın maliyetler
üzerinde etkisi nedeniyle beklentilerin üzerinde % 0.3 azalış gösterdi. Son toplantıda Başkan Draghi her ne kadar enflasyonda
aşağı tabloyu işaret etse de faiz artırmaları noktasında 2019 pas geçileceğe benzemekte. ABD’den gelen verilerin ardından Fed
Başkanı Powell’ın konuşması gelişmekte olan ülke kurlarında değer kazançları yaratması paritede düşüşün yaşanmasını
sağladı.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Euro Bölgesi’nde Sentix tüketici güveni ve perakende satışlar açıklanacak. Ekonomideki
bozulmaya paralel olarak Sentix tüketici güveni azalmaya devam ediyor. Ancak geçen ay bu güven kaybının sert olduğunu ve
2014 yılından bu yana ilk defa eksi geldiğini görmüştük. Bu durum euro üzerinde baskı yaratabilir. Ayrıca tüketim tarafında
harcamaları görebileceğimiz ve enflasyona etki edecek bir veri olması dolayısıyla perakende satış verisini de izleyeceğiz.
Teknik olarak baktığımızda kırdığımız trendi tekrar test eden kurda yeniden yükseliş yaşandığı görülüyor. Yukarıda 6.1575
seviyesinin üzerinde önce 6.2380 ve arkasından 6.3600 direncine doğru alım yaşanabilir. Aşağıda ise 6.0315 seviyesinin
altında önce 5.9730 ve arkasından 5.9275 desteğine doğru geri çekilme görülebilir.
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Cuma günü yurtiçinde veri akışı sakindi. Küresel borsalara gelen alış dalgasının yurtiçine yansıdığı bir günü izledik.
Ayrıca ABD’den gelen veriler her ne kadar gelişmekte olan ülkeler için risk unsuru yaratsa da Başkan Powell’ın
konuşması sonrası dolardan çıkışların yaşanması Türk Lirasını güçlendirdi ve bununda borsa tarafına olumlu
katkısını izledik. BİST100 endeksi Cuma gününü % 1.84’lük değer artışıyla 88.830 puandan tamamlarken işlem
hacmi 4.8 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektörel bazda en çok değer kazancı % 4.97 ile bankacılık sektöründe
oluştu. Bugün yurtiçinde veri akışı sakin olacak.
Teknik olarak baktığımızda endeksin tekrar 88.600seviyesinin üstüne çıkmaya çalıştığını görüyoruz. Yukarıda
88.600 seviyesinin üzerinde önce 89.550 ve arkasından 91.300 direnci test edilebilir. Aşağıda ise 85.450 seviyesinin
altında önce 84.600 ve arkasından 82.500 desteğine kadar düşüş görülebilir.
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Cuma günü Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası’nın faiz ve para politikasını ayarlamasında dikkat ettiği verilerden olan
enflasyon verisinde ise TÜFE yıllık bazda beklentilerin altında % 1.6 olarak açıklanırken çekirdek TÜFE yıllık bazda beklentiler
dahilinde % 1.0 olarak gerçekleşti. ÜFE ise aylık azda petrol fiyatlarında ve büyümede yavaşlamanın maliyetler üzerinde etkisi
nedeniyle beklentilerin üzerinde % 0.3 azalış gösterdi. Son toplantıda Başkan Draghi her ne kadar enflasyonda aşağı tabloyu
işaret etse de faiz artırmaları noktasında 2019 pas geçileceğe benzemekte. Almanya’da büyümenin öncü göstergelerinden
hizmet PMI verisi ise beklentilerin altında 51.8 olarak açıklandı. Böylelikle Ekim 2016’dan bu yana hizmet PMI en düşük değere
gerilemiş oldu. Almanya ekonomisinde de daralmanın devam ediyor. Ancak küresel borsalarda yaşanan alım hareketi Avrupa
borsalarına da yansıdı ve endeksler Dax öncülüğünde haftayı yükselişle kapattılar.
Bugün Euro Bölgesi’nde Sentix tüketici güveni ve perakende satışlar açıklanacak. Ekonomideki bozulmaya paralel olarak
Sentix tüketici güveni azalmaya devam ediyor. Ancak geçen ay bu güven kaybının sert olduğunu ve 2014 yılından bu yana ilk
defa eksi geldiğini görmüştük. Bu durum euro üzerinde baskı yaratabilir. Ayrıca tüketim tarafında harcamaları görebileceğimiz
ve enflasyona etki edecek bir veri olması dolayısıyla perakende satış verisini de izleyeceğiz. Almanya’da fabrika siparişleri ve
perakende satış rakamları Dax üzerinde belirleyici olabilir.
Teknik olarak baktığımızda kanal tepesine doğru ilerleyen Dax’ta 10.840 seviyenin üzerinde önce 10.990 ve arkasından 11.150
direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 10.600 seviyesinin altında önce 10.490 ve arkasından 10.400 desteğine kadar
düşüş görülebilir.
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ABD’de geçen haftanın son işlem gününde açıklanan ham petrol stokları değişmeyerek 0.0 milyon varil olarak
gerçekleşti. Son 2 haftadır petrol stoklarında herhangi bir değişiklik yaşanmıyor. Beklentiler stokların düşmesi
yönündeydi. Baker Hughes tarafından 28 Aralık-4 Ocak tarihleri arasına dair açıklanan petrol kuyu sayıları ise 8
adet azalarak 1075 adete gerilemiş oldu. Gelen verilerle petrol fiyatlarındaki toparlanma devam etti. İran Petrol
Bakanı ise yaptığı açıklamada ABD ambargosuna karşılık İran petrolüne yeni müşteriler bulmaya devam ettiklerini
ve bu yaptırımdan çok fazla şimdilik etkilenmediklerini ifade etti.
Teknik olarak baktığımızda kısa vadede gördüğümüz toparlanma bir süre daha devam edebilir. Yukarıda 49.19
seviyesinin kırılması halinde önce 49.91 ve arkasından 50.78 direnci test edilebilir. Aşağıda ise 48.22 desteğinin
altında önce 47.64 ve arkasından 46.65 seviyesine kadar düşüş yaşanabilir.
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Bitcoin kanal dibinden sert yükseldi. Teknik olarak baktığımızda yukarıda 4.079 seviyesinin üzerinde önce 4.151 ve
arkasından 4.239 direncine doğru alım yaşanabilir. Aşağıda ise 4.020 seviyesinin kırılması halinde önce 3.875 ve
arkasından 3.639 desteğine kadar düşüş görülebilir.
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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 147.30 seviyesinin altında önce
140.23 ve arkasından 128.50 desteğine doğru satış görülebilir.
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BEKLENTİ - ÖNCEKİ
EURO BÖLGESİ 10:00 ALMANYA FABRİKA SİPARİŞLERİ

% - 0.2

% 0.3

EURO BÖLGESİ 10:00 ALMANYA PERAKENDE SATIŞLAR

% 0.4

% 0.1

EURO BÖLGESİ 12:30 SENTİX TÜKETİCİ GÜVENİ

- 2.0

- 0.3

EURO BÖLGESİ 13:00 PERAKENDE SATIŞLAR

% 0.2

% 0.3

KANADA

18:00 IVEY PMI

58.1

57.2

ABD

18:30 ISM İMALAT DIŞI PMI

59.6

60.7

