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TÜRKİYE: Ramazan Bayramı’nın ardından yurtiçi piyasalar açıldı. Bu hafta küresel bazda görülen iyimserliğin ardından iç
piyasada da %0.5 civarında pozitif hareketler ön planda.
ABD: Hafta içerisinde Fed Başkanı Powell’in vermiş olduğu piyasa dostu mesajların ardından ABD borsalarında yukarı yönde
ivmelenme sürüyor. Dün günü %0.7 oranında alıcılı kapatan Dow Jones endeksinin ardından, bugün vadelisi %0.3 pozitif
seyrediyor.
Bugün gözler Mayıs ayı istihdam piyasası verilerinde olacak. Son dönemde Fed’e ilişkin artan faiz indirim baskılarının
ardından bu verilerin vereceği mesajlar önemli olacak. Zayıf veriler bu baskıların artmasına neden olabilecekken, kuvvetli
veriler ise baskıyı azaltacaktır.
EURO BÖLGESİ: Almanya’da Nisan ayında sanayi üretimi yıllık bazda %1.8 daraldı. Beklentiler %0.4 daralma olacağı yönündeydi.
Diğer yandan ticaret denge si Nisan ayında 17,9 milyar€ fazla verdi. Beklentiler 19,5 milyar€ fazla verilmesi yönündeydi. Bu
zayıf veriler Euro üzerinde baskıya neden olurken, Dax endeksinde ise yukarı yönde ivmelenme sürüyor. Dünkü toplantıda
Draghi’nin faizleri uzun süre düşük seviyelerde tutacağını ifade etmesi ve hafta içerisinde Fed Başkanı Powell’in vermiş
olduğu piyasa dostu mesajları bu hareketleri destekliyor.
PETROL: Küresel bazda artan risk iştahı petrolde yukarı yönde tepkileri destekliyor. Bu hafta 50.5$ seviyesi görüldükten sonra
yaklaşık %6 oranında toparlanma gördük.

BIST100

Endekste pozitif teknik görünüm sürüyor. 89.000 üzerinde kalındığı sürece bu yapı korunacaktır. Bu kapsamda önce
91.300, ardından 92.000 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Endekste 89.000 altına olası sarkmalarda mevcut pozitif
görünüm bozulabilir.

DAX

Endekste 12.100 direncini ön planda tutuyoruz. Alımların ivmelenmesi için bu eşiğin geçilmesi gerekmekte. 12.100
geçilirse 12.220 hedeflenebilir. Endekste aşağıda 11.940 önemli destek noktası. Bu destek altında kısa vadede satış
baskısı oluşabilir.

DOW JONES
ALTIN

17.01.2019

Bu hafta kısa vadeli düşüş eğilimini yukarı kıran endekste bu eğilim sürüyor. Yukarıda 25.860 direnci önemli. Bu
eşik geçilirse 25.600’e doğru yol alınabilir. Endekste olası kar satışlarında ise 25.630 destek olarak izlenmeli. Bu
destek altında pozitif görünüm ivme kaybedebilir.

WTI

Petrolde 53.70 direnci civarından satış geliyor. Kısa vadede bu direnç geçilemezse satış baskısı sürebilir. Bu
kapsamda 53.10 desteği ön planda olacaktır. Bu destek altında baskı derinleşebilir. Petrolün 53.70 direncini
geçmesi durumunda ise 54.5 hedeflenebilir.

EUR / TRY
GBP / USD

Paritede kısa vadede oynaklık oldukça yüksek. Mevcut durumda 6.6070 direncini izliyoruz. Bu eşik geçilirse 6.6370
hedeflenebilir. Paritede aşağıda ise 6.58 önemli destek konumunda. Bu seviye altında 6.55 hedeflenebilir.

ETH / USD

Ethereum’da yataylık ön planda. İlk olarak 252 direncini izliyoruz. Bu eşik geçilirse 260 ve ardından ana direnç olan
272 test edilebilir. Aşağıda ise ana destek olarak 230’u ön planda tutmaya devam ediyoruz. Ara destek olarak 235
izlenebilir.

