Bültenler

Piyasalar Haftaya Sakin Başladı

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Cuma günü yurtiçinde cari denge verisi beklentilerin altında 2.80 milyar dolar açık
verdi. Cari denge, 2019 yılında 1 milyar 674 milyon dolar fazla verdi. Cari denge 2019’da 18 yıl
sonra ilk kez cari fazla verildi. Yabancıların bu dönemde hisse senedi ve tahvil aldığı görülürken
doğrudan yatırımlarda sınırlı da olsa artış kaydetti. Portföy yatırımlarından ise bu dönemde çıkış
gerçekleşti. Turizm gelirleri yine cari açıktaki düzelmenin ana nedenlerinden biriydi. Veri sonrası
piyasada herhangi bir hareketlilik yaşanmazken kurlar günü yatay tamamladı. BIST100 endeksinde
ise haﬁf geri çekilme görüldü.
Bugün yurtiçinde Ocak ayına ait bütçe dengesi verisi açıklanacak. Verinin piyasalarda çok fazla bir
etki yaratmasını beklemiyoruz. Kurlardaki yükseliş eğiliminin devam etmesini bekliyoruz.
ABD: Cuma günü ABD’de hem harcamalar yoluyla enﬂasyonu hemde tüketim yoluyla büyümeyi
ilgilendiren perakende satış ve çekirdek perakende satış verileri aylık bazda beklentiler dahilinde
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% 0.3 olarak açıklandı. ABD’de sanayi üretimi aylık bazda % 0.3 daralırken kapasite kullanım oranı
ise % 76.8 olarak kaydedildi. Michigan tüketici güveni 100.9 puana yükseldi. Dolar endeksindeki
yükseliş devam ederken RSI-MACD uyumsuzluğu teknik bir düzeltmenin gelebileceğini
göstermekte.
Bugün ABD piyasaları Washington’un doğum günü kutlmaları nedeniyle kapalı olacak. Ancak
piyasada hareketlilik yaşanabilir.
EURO BÖLGESİ: Geçen haftanın ilk işlem gününde Euro Bölgesi’nde açıklanan 2019 yılının 4.
çeyreğine ilişkin büyüme verisi beklentiler dahilinde % 0.1 açıklanırken Almanya’dan gelen 4.
çeyreğe ilişkin büyüme verisi de benzer şekilde beklentiler dahilinde % 0.1 olarak gerçekleşti.
Doların değer kazanımlarında hız kesmesi Cuma günü paritenin yatay seyretmesine neden oldu.
Bugün Euro Bölgesi’nde Brüksel’de Eurogroup toplantısı ve Almanya’dan Bundesbank Başkanı
Weidmann’ın konuşması takip edilecek.
İNGİLTERE: Cuma günü İngiltere’de veri akışı sakindi. Başkan Carney yaptığı açıklamalarda
koronavirüs salgınının etkilerini izlediklerini gerektiğinde müdahale edeceklerini ve Brexit sonrası
piyasa fırsatlarının İngiltere Merkez Bankası tarafından kavrandığını ifade etti.
Bugün İngiltere’de veri akışı sakin olacak.
PETROL: Cuma günü ABD’de Baker Hughes tarafından açıklanan haftalık ham petrol kuyu sayıları
geçen haftaya benzer şekilde artış veya azalış göstermeyerek 790 adette kaldı. Kuveyt Petrol
Bakanı Halid Ali Muhammed el-Fadıl, yaptığı basın açıklamasında, 5 yıllık aranın ardından Vefra
bölgesinde petrol çıkarma faaliyetine yeniden başlandığını söyledi. Fadıl, Suudi Arabistan ile
yaptıkları anlaşmaya ilişkin Hafci sahasındaki petrol çıkarma faaliyetlerine de başlayacaklarını, bu
kuyularda günlük 250 bin varil üretim hedeﬂediklerinin altını çizdi.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.0650 seviyesinin kırılması halinde önce 6.0860 ve
arkasından 6.1040 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.0380 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.0040 ve arkasından 5.9885 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
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EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.0828’in kırılması halinde önce 1.0806 ve arkasından 1.0777
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.0840 seviyesinin kırılması halinde önce 1.0860
ve arkasından 1.0923 direnci test edilebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1586 seviyesinin kırılması halinde önce 1592 ve arkasından
1604 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1580 desteğinin altında önce 1576 ve
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arkasından 1573 seviyesine doğru satış yaşanabilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.3030 desteğinin altında önce 1.3000 ve arkasından 1.2943
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.3070 seviyesinin üzerinde 1.3100 ve
arkasından 1.3164 direnci test edilebilir.

DAX
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 13.749 seviyesinin kırılması halinde önce 13.700 ve arkasından
13.663 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 13.800 direncinin üzerinde önce 13.860 ve
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arkasından 13.922 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.

CRUDE OİL
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 52.53 seviyesinin üzerinde önce 52.80 ve arkasından 53.14
direnci test edilebilir. Aşağıda ise 52.24 seviyesinin altında önce 51.85 ve arkasından 51.54
desteğine doğru düşüş yaşanabilir.
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