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Günün getirdikleri
Çin’deki yavaşlamanın küresel piyasaları büyük ölçüde etkilemişti. Son büyüme verisinin ardından faiz indirimine giden Çin Merkez Bankası’nın bu hamlesi akıllara ülkede yaşanılan
durgunluğun daha derin olabileceği soruları getirmişti. Son ihracat verilerinde de istediğini bulamayan Çin’in yüzü enflasyonda da gülmedi. Ekim ayında yüzde 0.3 gerileyen rakamlarda
deflasyonist baskı sürüyor.
ABD’den yaklaşık 9 bin perakende satış mağazasından elde edilen veriler ile oluşturulan kırmızı kitapta aylık bazda yüzde 0.8 artış görüldü. Satış rakamlarındaki değişim ile ilgilenen veride
önceki dönem rakamlarının üzerindeki görünüm dikkatleri çekti.
Endekslerde görünüm
Dolar endeksinde güne alıcılı başlandı. Akşam saatlerinde hafif yükselen endekste 9900 seviyesinin üzerinde kalınmak isteniyor. Endekste yükselişin hacim bulması halinde 9970 seviyesi
hedeflenebilir konumda. Geri çekilmelerde ise 9900 seviyesinin altında 9850 ve 9800 seviyeleri takip edilebilir. Dax’ta geçtiğimiz günlerde birçok kez 11000 seviyesini test etse de bu
seviyeyi aşamamıştı. Yükselemeyen endeks satışlara boyun eğdi. 10900 seviyesinin altına gerileyen endekste 10800 ve 10700 seviyeleri takip edilebilir. Yurtiçinde ise satıcılı seyir sürüyor.
Yaklaşık yüzde 0.8 değer kaybeden endekste 81 bin 200 seviyesi önemini koruyor.
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Dün 4 ECB üyesinin, mevduat faizini daha da düşürmek yönünde
ortak görüş oluşmaya başladığını söylemesi ile paritede satış baskısı bugünde devam etti. ABD’de ise Aralık’ta faiz artışı olasılığı yüzde 68’e düştü. Bir tarafta parasal genişleme diğer
tarafta normalleşmenin etkisi ile paritede yükselişler satış fırsatı olmaya devam ediyor.1.0820’nin altında kaldığımız sürece düşüş devam edebilir. Paritede 1.0680 önemli destek. Bu
seviyenin kırılması ile 1.0660 ve 1.0620 görülebilir. Toparlanmalarda ise 1.0730 ve 1.0790 takip edilebilir.
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ABD’den açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ardında paritede taş
taş üzerinde kalmamıştı. Sert bir şekilde geri çekilen paritede 1.50 seviyesine kadar hareketlilik sürmüştü. Haftaya sakin başlayan dolar endeksinden faydalanan paritede toparlanma isteği
görülüyor. 1.51 seviyesinin üzerinde kalmak isteyen paritede akşam saatlerinde bu seviyelerde kalınması alıcılı seyri destekleyebilir. Hedefte ise 1.5150 ve 1.5180 seviyeleri yer alıyor. Geri
çekilmelerde ise önceki günlerde olduğu gibi hareketliliğin yeni durağı 1.5000 seviyesi olabilir. Sonraki desteğimiz ise 1.4970 seviyesi olarak karşımızda.
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Altında satıcılı seyir ile birlikte dün 1090 seviyesinin altında seyir
gerçekleşmişti. Gece saatlerinde yönünü yukarıya çeviren ve günü 1090 seviyesinin üzerinde sürdüren altının hakimiyeti dolar endeksi ile son buldu. Dolar endeksinde toparlanma ile birlikte
gevşeyen altında 1083 desteği son derece önemli. Bu desteğinde geçilmesi halinde 1080 desteği önemini koruyor. Altında toparlanmanın görülmesi halinde gözler tekrardan 1090 seviyesinin
üzerinde kalınması takip edilecek. Yükselişin devam etmesi halinde ise 1192 ve 1195 seviyeleri test edilebilir.
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Kurda 2.90-2.92 arasında yatay hareket devam ediyor. Endekste ise
bugün satıcı seyir hakimdi. 81 bin 200 desteği önemli. Aşağıda 80 bin 800 görülebilir. Yukarıda ise 82 bin 500 direnci gücünü koruyor. Gösterge tahvil faizi yüzde 10’un üzerindeki
hareketine devam ediyor. Kurda 2.92’nin üzerinde kalıcılık sağlanırsa 2.9280’nin geçilmesi ile 2.9420 görülebilir. Geri çekilmelerde ise 2.9080-2.9030 bölgesi önemli. Bu seviyelerin altında
2.8930 ve 89 günlük üssel hareketli ortalama olan 2.8740 takip edilebilir.
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Brent petrolde karar anı yaklaşıyor. Son aylarda grafiğimizdeki en
önemli destek 47.00 seviyesiydi. Fiyatlanmlar şuanda bu desteğe oturmuş durumda. Brent petrolde bu seviyenin geçilmesi halinde hacmini artırabilecek satış baskısı ilk olarak 46.50
ardından da 46.00 seviyelerine kadar sürebilir. Hareketin devamında ise 45.60 desteği önem taşıyor. Brent petrolde yeni güne 47 doların üzerinde başlanması piyasaya yeni boğaları
sokabilir. Hedefte ise 48 dolar seviyesi yer alıyor. Yükselişin sürmesi halinde 48.60 test edilebilir. Accelerator Oscillator göstergemizinde negatif bölgedeki hacmini yükselttiği dikkat çeken
ayrıntılardan.

