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USD / TRY

09.01.2019

Dün yurtiçinde ve ABD’de veri akışı sakindi. Genel itibariyle dolar endeksinde sakin bir gün izlememize karşı ABD 10
yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş küresel bazda bir miktar dolar tarafında alımların yaşanmasına sebep oldu.
Demokratların duvar için geçici bütçede fon ayrılmasına karşı çıktığını hatırlatan Trump, bütçe krizinden dolayı
hükümetin iki haftadır kapalı kalması konusunda demokratları sorumlu tuttu. ABD-Çin ticaret savaşı müzakereleri
Beijing'de üçüncü gününe girdi ve Trump'ın tarafların anlaşmaya varma yönünde ilerleme kaydettiğine dair verdiği
mesajlar özellikle tahvil piyasalarında pozitif fiyatlanmaya devam ediyor.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. ABD’de ise Fed’in Aralık ayında faiz artırdığı toplantının tutanakları yayınlanacak.
Fed toplantı tutanaklarının ön metninde 2019 için 2 tane faiz artışı öngörmüştü. ABD’de enflasyonun kontrol altında
olduğunu belirten yetkililer aynı zamanda büyüme tarafında güçlü göstergelerin devam ettiğinin altını çizmişlerdi.
Bu akşam piyasalar bu kararın oy birliğiyle mi yoksa oy çokluğuyla mı alındığının sorusunu arayacak. Tutanaklar
sonrası dolarda ki iyimserliğin devam etmesini bekliyoruz.
Teknik olarak baktığımızda 5,5140 seviyesinin üzerinde önce 5,5870 ve arkasından 5,6400 direncine doğru alım
yaşanabilir. Aşağıda ise 5,4665 seviyesinin altında önce 5,4115 ve arkasından 5,3500 desteğine doğru geri çekilme
görülebilir.
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Dün Euro Bölgesi’nde Avrupa’nın lokomotifi konumunda bulunan Almanya’dan sanayi üretim verisi beklentilerin oldukça
altında kalarak % 1.9 azalış gösterdi. 2017 Şubat ayından bu yana en büyük daralmada görülmüş oldu. Son çeyrekte daralan
Almanya ekonomisi resesyona girecek gibi gözükmekte. Bu durum önümüzdeki dönemde paritede aşağı yönlü baskı
yaratacaktır. ABD’de dün veri akışı sakin olmasına rağmen genel itibariyle dolar endeksinde sakin bir gün izlememize karşı
ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş küresel bazda bir miktar dolar tarafında alımların yaşanmasına sebep oldu.
Demokratların duvar için geçici bütçede fon ayrılmasına karşı çıktığını hatırlatan Trump, bütçe krizinden dolayı hükümetin iki
haftadır kapalı kalması konusunda demokratları sorumlu tuttu. ABD-Çin ticaret savaşı müzakereleri Beijing'de üçüncü gününe
girdi ve Trump'ın tarafların anlaşmaya varma yönünde ilerleme kaydettiğine dair verdiği mesajlar özellikle tahvil piyasalarında
pozitif fiyatlanmaya devam ediyor.
Bugün Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı açıklanacak. İşsizlik oranının % 8.1 gelmesi bekleniyor. Avrupa’da işsizlik düşmeye
devam ediyor. ABD’de ise Fed’in Aralık ayında faiz artırdığı toplantının tutanakları yayınlanacak. Fed toplantı tutanaklarının ön
metninde 2019 için 2 tane faiz artışı öngörmüştü. ABD’de enflasyonun kontrol altında olduğunu belirten yetkililer aynı zamanda
büyüme tarafında güçlü göstergelerin devam ettiğinin altını çizmişlerdi. Bu akşam piyasalar bu kararın oy birliğiyle mi yoksa
oy çokluğuyla mı alındığının sorusunu arayacak. Tutanaklar sonrası dolarda ki iyimserliğin devam etmesini bekliyoruz.
Teknik olarak baktığımızda 1.1485 seviyesinin üzerinde önce 1.1503 ve arkasından 1.1542 direnci test edilebilir. Aşağıda ise
1.1426 seviyesinin altında önce 1.1364 ve arkasından 1.1308 desteğine doğru düşüş yaşanabilir.
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ABD’de veri akışı sakindi. Genel itibariyle dolar endeksinde sakin bir gün izlememize karşı ABD 10 yıllık tahvil
faizlerindeki yükseliş küresel bazda bir miktar dolar tarafında alımların yaşanmasına sebep oldu. Demokratların
duvar için geçici bütçede fon ayrılmasına karşı çıktığını hatırlatan Trump, bütçe krizinden dolayı hükümetin iki
haftadır kapalı kalması konusunda demokratları sorumlu tuttu. ABD-Çin ticaret savaşı müzakereleri Beijing'de
üçüncü gününe girdi ve Trump'ın tarafların anlaşmaya varma yönünde ilerleme kaydettiğine dair verdiği mesajlar
özellikle tahvil piyasalarında pozitif fiyatlanmaya devam ediyor. Altında da her an satışlar başlayabilir.
Bugün ABD’de Fed’in Aralık ayında faiz artırdığı toplantının tutanakları yayınlanacak. Fed toplantı tutanaklarının ön
metninde 2019 için 2 tane faiz artışı öngörmüştü. ABD’de enflasyonun kontrol altında olduğunu belirten yetkililer
aynı zamanda büyüme tarafında güçlü göstergelerin devam ettiğinin altını çizmişlerdi. Bu akşam piyasalar bu
kararın oy birliğiyle mi yoksa oy çokluğuyla mı alındığının sorusunu arayacak. Tutanaklar sonrası dolarda ki
iyimserliğin devam etmesini bekliyoruz. ABD 10 yıllıklarındaki artış altın fiyatlarını düşürebilir.
Teknik olarak baktığımızda 1280 seviyesi oldukça kritik. Bu seviyenin altında satış baskısının artmasını bekliyoruz.
1280 seviyesinin altında önce 1272 ve arkasından 1264 desteğine kadar düşüş görülebilir. Yukarıda ise 1287
seviyesinin üzerinde önce 1298 ve arkasından 13078 direnci test edilebilir.
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Dün İngiltere’de halifax konut fiyat endeksi beklentilerin üzerinde % 2.2 olarak gerçekleşti. Ancak İngiltere’de tüm gözler
parlamentoda 15 Ocak’ta yapılacak Brexit oylamasına çevrilmiş durumda. ABD’de dün veri akışı sakin olmasına rağmen genel
itibariyle dolar endeksinde sakin bir gün izlememize karşı ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş küresel bazda bir miktar
dolar tarafında alımların yaşanmasına sebep oldu. Demokratların duvar için geçici bütçede fon ayrılmasına karşı çıktığını
hatırlatan Trump, bütçe krizinden dolayı hükümetin iki haftadır kapalı kalması konusunda demokratları sorumlu tuttu. ABD-Çin
ticaret savaşı müzakereleri Beijing'de üçüncü gününe girdi ve Trump'ın tarafların anlaşmaya varma yönünde ilerleme
kaydettiğine dair verdiği mesajlar özellikle tahvil piyasalarında pozitif fiyatlanmaya devam ediyor.
Bugün İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney’in açıklamaları sterlin üzerinde etkili olabilir. ABD’de ise Fed’in Aralık ayında
faiz artırdığı toplantının tutanakları yayınlanacak. Fed toplantı tutanaklarının ön metninde 2019 için 2 tane faiz artışı öngörmüştü. ABD’de enflasyonun kontrol altında olduğunu belirten yetkililer aynı zamanda büyüme tarafında güçlü göstergelerin
devam ettiğinin altını çizmişlerdi. Bu akşam piyasalar bu kararın oy birliğiyle mi yoksa oy çokluğuyla mı alındığının sorusunu
arayacak. Tutanaklar sonrası dolarda ki iyimserliğin devam etmesini bekliyoruz.
Teknik olarak baktığımızda 1.2800 seviyesinin üzerinde önce 1.2840 ve arkasından 1.2877 direncine doğru alım görülebilir.
Aşağıda ise 1.2732 desteğinin altında önce 1.2709 ve arkasından 1.2678 seviyesine kadar düşüş görülebilir.
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Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. Genel itibariyle dolar endeksinde sakin bir gün izlememize karşı ABD 10 yıllık
tahvil faizlerindeki yükseliş küresel bazda bir miktar dolar tarafında alımların yaşanmasına sebep olurken
gelişmekte olan ülke kurlarında baskı arttı. Dün Euro Bölgesi’nde Avrupa’nın lokomotifi konumunda bulunan
Almanya’dan sanayi üretim verisi beklentilerin oldukça altında kalarak % 1.9 azalış gösterdi. 2017 Şubat ayından bu
yana en büyük daralmada görülmüş oldu. Son çeyrekte daralan Almanya ekonomisi resesyona girecek gibi
gözükmekte. Bu durum önümüzdeki dönemde paritede aşağı yönlü baskı yaratacaktır.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Bugün Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı açıklanacak. İşsizlik oranının % 8.1 gelmesi
bekleniyor. Avrupa’da işsizlik düşmeye devam ediyor. Akşam Fed tarafından açıklanacak toplantı tutanakları Türk
Lirası üzerinde volatiliteyi artırabilir.
Teknik olarak baktığımızda 5.3640 seviyesinin kırılması halinde önce 6.4280 ve arkasından 6.4800 direncine doğru
alım yaşanabilir. Aşağıda ise 6.2600 seviyesinin altında önce 6.2000 ve arkasından 6.1680 desteğine kadar düşüş
görülebilir.
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Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. ABD-Çin ticaret savaşı müzakereleri Beijing'de üçüncü gününe girdi ve Trump'ın
tarafların anlaşmaya varma yönünde ilerleme kaydettiğine dair verdiği mesajlar küresel borsalarda yaşanan
yükseliş algısının devam etmesi yurtiçi piyasalarda da olumlu yansımaya devam ediyor. BİST100 endeksi dünü %
0.83’lük değer artışıyla 90.696 puandan tamamlarken işlem hacmi 5 milyar olarak gerçekleşti. Sektörel bazda en
çok değer kazanan sektör % 2.56 ile bilişim sektörü olurken bankacılık sektöründe görülen % 0.67’lik değer kaybı
yükselişi sınırlayan unsur oldu.
Teknik olarak baktığımızda 91.300 seviyesinin üzerinde önce 92.600 ve arkasından 93.400 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 89.500 desteğinin altında önce 88.600 ve arkasından 87.400 seviyesine kadar düşüş görülebilir.
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09.01.2019

Dün Euro Bölgesi’nde Avrupa’nın lokomotifi konumunda bulunan Almanya’dan sanayi üretim verisi beklentilerin
oldukça altında kalarak % 1.9 azalış gösterdi. 2017 Şubat ayından bu yana en büyük daralmada görülmüş oldu. Son
çeyrekte daralan Almanya ekonomisi resesyona girecek gibi gözükmekte. Dax buna rağmen yükselişini sürdürdü.
Bugün Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı açıklanacak. İşsizlik oranının % 8.1 gelmesi bekleniyor. Avrupa’da işsizlik
düşmeye devam ediyor. Almanya ise sabah saatlerinde ticaret dengesi 19.0 B ile beklentilerin üstünde gelmesi
sabah saatlerinde Dax’ta alımların gelmesini sağladı. Dax kanal tepesine doğru yükselişini sürdürmekte.
Teknik olarak baktığımızda 10.960 seviyesinin kırılması halinde önce kanal tepesi olan 11.100 ve arkasından 11.220
seviyesine kadar yükseliş görülebilir. Aşağıda ise 10.800 desteğinin altında önce 10.685 ve arkasından 10.485
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir.
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09.01.2019

Dün akşam Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından açıklanan özel sektöre ait ham petrol stokları 6.27 milyon varil
azalış gösterdi. Petrol stoklarındaki azalış petrol fiyatlarındaki yükselişi destekleyen unsur oldu. Ayrıca ABD-Çin
ticaret savaşı müzakerelerinde iyimser tablonun oluşması tarafların pozitif mesajları da şu anda petrol fiyatlarındaki yükselişi desteklemekte.
Bugün ABD’de ham petrol stokları açıklanacak. Stokların 2.4 milyon varil azalış göstermesi beklenmekte. Petrol
stoklarında azalış görülmesi halinde petrol fiyatlarındaki yükseliş devam edebilir. Ancak beklentiler kadar azalış
görülmez ise petrol fiyatları tekrar satışa geçebilir.
Teknik olarak baktığımızda kritik seviyelere yükselen petrolde tekrar düşüşler başlayabilir. Aşağıda 49.31 desteğinin altında önce 48.21 ve arkasından 47.00 desteğine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 50.65 seviyesinin
üzerinde önce 51.50 ve arkasından 52.80 direnci test edilebilir.
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Bitcoinde oluşan bayrak formasyonunun kırılması yükselişi işaret ediyor. Teknik olarak baktığımızda yukarıda 4.034
seviyesinin üzerinde önce 4.131 ve arkasından 4.239 direncine doğru alım yaşanabilir. Aşağıda ise 3.991 seviyesinin kırılması halinde önce 3.946 ve arkasından 3.890 desteğine kadar düşüş görülebilir.
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Teknik olarak ethereuma baktığımızda oluşan üçgenin tepe noktası olan 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.

FİNANS
KILAVUZ

Ekonomik Takvim

09.01.2019

BEKLENTİ - ÖNCEKİ
EURO BÖLGESİ 10:00 ALMANYA TİCARET DENGESİ

1.79 B

1.73 B

İSVİÇRE

10:30 TÜFE

% - 0.2

% - 0.3

İSVİÇRE

11:00 YABANCI PARA REZERVLERİ

EURO BÖLGESİ 12:00 İTALYA AYLIK İŞSİZLİK ORANI

749 B
% 10.5

% 10.6

EURO BÖLGESİ 13:00 İŞSİZLİK ORANI

% 8.1

% 8.1

KANADA

16:15 KONUT BAŞLANGIÇLARI

207 K

216 K

ABD

17:00 FED ÜYESİ EVANS KONUŞMASI

KANADA

18:00 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI

%1.75

% 1.75

KANADA

18:00 MERKEZ BANKASI PARA POLİTİKASI TOPLANTI TUTANAKLARI

KANADA

18:15 MERKEZ BANKASI BASIN TOPLANTISI

İNGİLTERE

18:30 MERKEZ BANKASI CARNEY KONUŞMASI

ABD

18:30 HAM PETROL STOKLARI

ABD

19:30 FED ÜYESİ ROSENGREN KONUŞMASI

ABD

22:00 FED PPK TOPLANTI TUTANAKLARI

- 2.4 M

0.0 M

