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Bugün Piyasalarda Yine ABD Verileri
Önde Olacak

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde Aralık ayına ait açıklanan sanayi üretimi beklentilerin üzerinde % 8.6
olarak gerçekleşirken sanayi üretiminde son 4 aydır yükseliş görülmekte. Sanayi üretimini aylık
bazda destekleyen alt kalem % 7.4’lük artışla dayanıklı tüketim malı kalemi oldu. Özellikle ara malı
kaleminin artması ithalattaki artışı gösterirken doğrudan yatırımlarında bu dönemde arttığını
gösterdi. Perakende satış verileri ise aylık bazda % 1.1 artarken yıllık bazda da % 11’e yükseldi.
Türkiye ekonomisindeki ılımlı toparlanma devam ederken BİST100 endeksi günü haﬁf alıcılı kapattı.
Kurlarda ise borsanın kapanışına yakın görülen sert satış kalıcı olamadı.
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Bugün yurtiçinde cari dengenin 3.05 milyar dolar açık vermesi bekleniyor. Özellikle son dönemde
ekonominin toparlanmasına paralel ithalat kaleminde görülen yükseliş bize cari açığın artacağını
göstermekte. Gelecek veri sonrası Türk Lirası çaprazlarında volatilite aratabilir.
ABD: Dün ABD’de Fed’in faizler noktasında baktığı en önemli verilerden enﬂasyon rakamları geldi.
ABD’de açıklanan TÜFE aylık bazda beklentilerin altında % 0.1 gelirken yıllık bazda TÜFE ise % 2.5
seviyesine yükseldi. Çekirdek TÜFE aylık bazda beklentiler dahilinde % 0.2 olarak açıklanırken yıllık
bazda çekirdek TÜFE beklentilerin üzerinde % 2.3 olarak kaydedildi. ABD’de TÜFE yıllık bazda
Kasım 2018’den bu yana görmüş olduğu en yüksek değere çıktı. Enﬂasyondaki yükseliş dolar
endeksinin yükselişine devam etmesini sağlarken ABD 10 yıllık tahvil faizleri % 1.60 seviyesinde
yatay hareket etti. ABD’de Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato, Başkan Donald Trump’ın
İran’a karşı askeri bir operasyon düzenleme yetkisine sınırlama getirmeye yönelik tasarıyı kabul
etti.
Bugün ABD’de hem harcamalar yoluyla enﬂasyonu hemde tüketim yoluyla büyümeyi ilgilendiren
perakende satış verileri açıklanacak. Aylık bazda perakende satış verileri % 0.3 beklenirken aylık
bazda çekirdek perakende satış verisi de benzer şekilde % 0.3 gelmesi öngörülmekte. Bunun
dışında ABD’de kapasite kullanım oranı, sanayi üretimi, Michigan tüketici güveni, Michigan
enﬂasyon beklentisi ve Fed üyelerinden Mester’ın konuşması olacak. Veriler sonrası dolar
endeksinde volatilite yükselebilir.
EURO BÖLGESİ: Dün Almanya’da TÜFE verisi beklentiler dahilinde % 0.6 gerçekleşti. Bölge
ekonomilerimn tahvil faizlerinde görülen getiri kaybı euro da aşağı yönlü baskı yaratmaya devam
ediyor. Diğer yandan doların küresel piyasalarda güçlenmesi de Eur/Usd paritesinin daha sert
düşmesine yol açmakta.
Bugün Euro Bölgesi’nde 2019 yılının 4. çeyreğine ilişkin büyüme verisi % 0.1 bekleniyor. Veri
sonrası euro çaprazlarında hareketlilik artabilir. Ayrıca Almanya’dan gelecek 4. çeyreğe ilişkin
büyüme verisi % 0.1 beklenirken toptan satış envanterleri de % 0.1 beklenmekte. Gelecek büyüme
verisinin Dax üzerindeki etkisini izleyeceğiz.
İNGİLTERE: Dün İngiltere’de veri akışı sakindi. İngiltere Maliye Bakanı Sajid Javid görevinden
istifa etti ve yerine Rishi Sunak getirildi. Kaynaklara göre Javid’e beş özel danışmanını da işten
çıkarması şartıyla görevde kalması teklif edilirken Javid tekliﬁ reddetti. İngiltere’de Başbakan Boris
Johnson, Brexit’in gerçekleşmesi sonrası kapatılan Brexit Bakanlığı pozisyonundaki son isim olan
Steve Barclay’i Maliye Bakanlığı’nın iki numaralı ismi yaptı. Bu gelişmelerin ardından sterlinin
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değer kazandığı görüldü.
Bugün İngiltere’de veri akışı sakin. ABD’den gelecek verileri takip ediyor olacağız.
PETROL: Petrol tarafında dengelenme süreci devam ediyor. Ancak petrolün yukarıya doğru istekli
olduğunu görüyoruz. Özellikle USOİL’de 52.15 seviyesinin kırılmasıyla alımların sertleşmesini
bekliyoruz.
Bugün ABD’de Baker Hughes tarafından haftalık ham petrol kuyu sayıları açıklanacak. Geçen hafta
petrol kuyu sayıları artış veya azalış göstermeyerek 790 adette kalmıştı. Bugünkü veri sonrası
petrolde volatilite artabilir.

USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.0650 seviyesinin kırılması halinde önce 6.1000 ve
arkasından 6.1665 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.0285 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.0040 ve arkasından 5.9885 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.0827’nin kırılması halinde önce 1.0799 ve arkasından 1.0978
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.0840 seviyesinin kırılması halinde önce 1.0869
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ve arkasından 1.0888 direnci test edilebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1578 seviyesinin kırılması halinde önce 1583 ve arkasından
1588 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1571 desteğinin altında önce 1566 ve
arkasından 1562 seviyesine doğru satış yaşanabilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.3020 desteğinin altında önce 1.2991 ve arkasından 1.2943
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desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.3069 seviyesinin üzerinde 1.3102 ve
arkasından 1.3146 direnci test edilebilir.

DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 13.727 seviyesinin kırılması halinde önce 13.666 ve arkasından
13.595 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 13.783 direncinin üzerinde önce 13.811 ve
arkasından 13.877 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.

USOİL
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 52.15 seviyesinin üzerinde önce 53.32 ve arkasından 54.35
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direnci test edilebilir. Aşağıda ise 51.43 seviyesinin altında önce 50.93 ve arkasından 49.96
desteğine doğru düşüş yaşanabilir.
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