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Gözler Yurt İçinde Açıklanacak Enﬂasyon
Verilerinde Olacak

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Cuma günü yurtiçinde ihracat, 2019 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %
6.4 artarak 14 milyar 694 milyon dolar, ithalat %14.9 artarak 19 milyar 19 milyon dolar olarak
gerçekleşti. Dış ticaret açığı 2019 yılında, bir önceki yıla göre %43,5 azalarak 55 milyar 126 milyon
dolardan, 31 milyar 174 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılında 75,3
iken 2019 yılında %84,6 oldu. İthalattaki gerilemenin büyüme üzerinde baskıyı artırması
beklenebilir. BİST100 endeksi küresel borsalara paralel geri çekilirken kurlarda da yükseliş eğilimi
devam ediyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors (S&P),Türkiye’nin
kredi notu ve görünümünde bir değişiklik yapmadı.
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Bugün gözler Türkiye’de gelecek enﬂasyon verilerinde olacak. TÜFE’nin aylık bazda % 1.10 artması
beklenirken, yıllık bazda TÜFE’nin ise % 11.86’ya çıkması beklenmekte. Gıda ﬁyatlarında yükseliş
beklentisi ve baz etkisi nedeniyle yüksek açıklanacak bir enﬂasyon kurlarda yukarı yönlü eğilimi
hızlandırabilir. Yine bunun yanında açıklanacak TÜFE ve Ocak ayına ait imalat PMI verisi
ﬁyatlamalarda belirleyici olacaktır.
ABD: Cuma günü ABD’de kişisel harcamalar aylık bazda beklentiler dahilinde % 0.3 olarak
gerçekleşirken kişisel gelirler beklentilerin altında % 0.2 olarak açıklandı. Kişisel gelirlerdeki düşüşe
ragmen harcamaların ılımlı toparlanması Fed raporunu desteklemekte. Chicago PMI verisi Cuma
günü beklentilerin altında 42.9’a gerilerken Michigan enﬂasyon beklentisi % 2.5, Michigan tüketici
güveni 99.8’e geriledi. Dolar endeksinde sert düşüş görüldü ve kritik destek bölgesini kırarak
düşüş eğilimini hızlandırdı.
Bugün ABD’de büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisinin 51.7 gelmesi beklenirken
ISM imalat PMI verisinin ise 48.5 açıklanması bekleniyor. ISM imalat PMI verisinde 5 aydır düşüş
görülmekte. Özellikle imalat sektöründeki gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Bugün dolar
endeksinde 97.40 seviyesinin altına inilememesi durumunda tepki alımları görülebilir. ABD 10 yıllık
tahvil faizleri ise % 1.53’lere kadar düşmüş durumda.
EURO BÖLGESİ: Cuma günü Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararında en çok
dikkat ettiği verilerden olan TÜFE yıllık bazda beklentiler dahilinde % 1.4 olarak gerçekleşirken
çekirdek TÜFE yıllık bazda % 1.1 ile beklentilerin altında kaldı. 2019 yılının 4. çeyreğine ilişkin
büyüme verisi de beklentilerin altında % 0.1’de kaldı. Gelen olumsuz verilere rağmen özellikle
küresel bazda doların değer kaybetmesi paritede sert alımların gelmesine neden oldu.
Bugün Euro Bölgesi’nde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi 47.8 beklenirken
imalat sektöründeki daralma 11 aydır sürmekte. Daralmanın bugünki veri sonrası da devam etmesi
beklenirken beklentilerin altında gelecek bir veri sonrası euro çaprazlarında zayıﬂama görülebilir.
Bölge ekonomilerinden gelecek verilerde piyasada volatiliteyi artırabilir.
İNGİLTERE: İngiltere 1973 yılında katıldığı Avrupa Birliği’nden 31 Ocak tarihinde resmen ayrılmış
oldu. Britanya Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği ile gelecekteki ticari ilişkilere yönelik
başlayacak müzakerelere ilişkin şartlarını bugün açıklayacak. Britanya Sanayi Konfederasyonu
(CBI) Britanya’da işletmelerin önümüzdeki 3 ayda üretimde Eylül 2018’den bu yana görülen en
güçlü toparlanmanın yaşanacağını öngördüklerini açıklaması sterlindeki yükselişe destek sağladı.
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Bugün İngiltere’de imalat PMI verisinin 49.8 gelmesi beklenirken İngiltere’de imalat sektörü son 8
aydır daralma kaydetmekte. Gelecek veri sonrası sterlin çaprazlarında volatilite artabilir.
PETROL: Cuma günü ABD’de Baker Hughes tarafından açıklanan haftalık ham petrol kuyu sayıları
4 adet azalarak 790 adete geriledi. Küresel borsalardaki sert geri çekilme ve son hafta stoklarda
görülen sert artış sonrası petrol ﬁyatlarında cidddi düşüş yaşanmıştı. Teknik olarak USOİL’de
50.70’ler önemli bir destek bölgesi konumunda.

USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 5.9880 seviyesinin kırılması halinde önce 6.0190 ve
arkasından 6.0650 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 5.9750 seviyesinin kırılması
halinde önce 5.9660 ve arkasından 5.9500 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.1080’nin kırılması halinde önce 1.1045 ve arkasından 1.1021
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1095 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1117
ve arkasından 1.1145 direnci test edilebilir.
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ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1583 seviyesinin kırılması halinde önce 1586 ve arkasından
1592 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1576 desteğinin altında önce 1570 ve
arkasından 1563 seviyesine doğru satış yaşanabilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.3139 desteğinin altında önce 1.3100 ve arkasından 1.3079
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.3105 seviyesinin üzerinde 1.3145 ve
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arkasından 1.3170 direnci test edilebilir.

DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 12.948 seviyesinin kırılması halinde önce 12.882 ve arkasından
12.787 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 13.017 direncinin üzerinde önce 13.076 ve
arkasından 13.151 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.

USOİL
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 51.93 seviyesinin üzerinde önce 52.82 ve arkasından 53.37
direnci test edilebilir. Aşağıda ise 51.03 seviyesinin altında önce 50.65 ve arkasından 49.88
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desteğine doğru düşüş yaşanabilir.
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