
..        ken 

12:00 Almanya ** ZEW Ekonomik Güven Endeksi -38,0 -44,1 Eylül

12:00 Euro Bölgesi ** ZEW Ekonomik Güven Endeksi -43,6 Eylül

16:15 ABD ** Sanayi Üretimi 0,2% -0,2% Ağustos

16:15 ABD ** İmalat Üretimi 0,2% -0,4% Ağustos

ŞÜKRAN GÜNÜ NEDENİYLE BUGÜN İŞLEM HACİMLERİ DÜŞÜK KALABİLİR.. 

Yurtiçin S-400’lerin testlerinin yapılmasının akabinde ABD’den gelen tepkilere karşılık TL varlık fiyatlamalarında ciddi bir 

oynaklık artışına şahit olmadık. ABD’den gelen yaptırımlar uygulansın çağrısı ne derece gerçek anlamda karşılık bulacak bu 

piyasaların yakın takibinde olmaya devam edecek bir yandan. Bunun dışında dün TCMB başkanı Murat Uysal’ın konuşması 

da takip edildi. Piyasaların beklentisi 12 Aralık’taki toplantıya ilişkin faiz kararı konusunda bir sinyal gelip gelmeyeceğindeydi 

fakat Uysal daha ziyade cari denge konusunda yorumlarda bulundu. Son 1 yılda cari dengenin önemli iyileşme kaydettiğini ve 

2002'den beri ilk kez yıllık olarak fazla verildiğini kaydeden Uysal "Mevcut projeksiyonlara göre yıl sonu itibariyle pozitif büyüme 

kaydedilen bir yılda cari fazla vermiş olacağız." dedi. Uysal fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme için cari dengenin makul 

düzeyde tutulmasının kritik önemde olduğunu vurguladı. Cari dengedeki düzelmenin, ekonominin sert daraldığı 2001 ve 2009 

krizlerine kıyasla çok daha sağlıklı gerçekleştiğini belirten Uysal "Cari dengede yakın dönemdeki hızlı iyileşmede ithalattaki 

yavaşlamanın yanı sıra mal ve hizmet ihracatında güçlü artış eğiliminin de etkili olduğunu söylemek mümkün." diye konuştu. 

Dün ABD’de ise Şükran Günü öncesinde önemli verilerin sonuçları takip edildi. ABD ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde bir 

önceki üç aylık döneme göre yüzde 2.1 büyüme kaydederek yüzde 1.9 olan beklentiyi aştı. Aynı dönemde yüzde 2.9 artış 

kaydeden kişisel tüketim bir önceki çeyrekte yüzde 4.6 artmıştı. GDP fiyat endeksi önceki çeyrekte yüzde 2.4 artmasının 

ardından üçüncü çeyrekte yüzde 1.8 arttı. Çekirdek PCE çeyreklik bazda yüzde 2.1 artarken önceki çeyrekte yüzde 1.9 artmıştı. 
ABD'de hanehalkı harcamaları ise 8. ayda da artışını sürdürdü. Ticaret Bakanlığı verilerine göre Ekim'de kişisel gelirler 

değişmezken, harcamalar % 0.3 arttı. Beklenti gelirler ve harcamaların % 0.3'er oranda artmasıydı. Fed'in de yakından takip 

ettiği PCE enflasyon % 0.2 ile beklentiye paralel artarken yıllık bazda değişmeyerek % 1.3 arttı. Beklenti ise yıllık % 1.4 artıştı. 

Çekirdek PCE ise yıllık % 1.7'den % 1.6'ya geriledi, aylık bazda % 0.1 ile beklentiyi karşıladı. Bu veriler ardından Dolar 

endeksinde 98.40 seviyelerinde hareketlerin devam ettiği gözlendi.  

Dün ayrıca ABD Bej Kitap raporu da yayınlandı. Raporda, görünüm genel olarak olumlu, büyüme 2020'de de devam edecek, 

imalat çoğu bölgede arttı, kredi büyümesi zayıf kaldı, ücret artışı ılımlı, düşük vasıflı işlerde ücret baskıları görüldü, bazı 

perakendeciler yükselen maliyetleri ek gümrük vergilerine bağladı, tarım hava şartları ve düşük ürün fiyatları nedeniyle baskı 

altında yorumlarının geldiği gözlendi. 

ABD’de endekslerin beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin ve ticaret anlaşması iyimserliğinin devam etmesinin 

etkisiyle günü yeni rekor seviyelere doğru yükselişlerle tamamladığı izlendi.  

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon verileri takip edilecek. ABD'de Şükran Günü 

dolayısıyla ABD borsasında işlem görülmeyeceğinden yurt dışı piyasalarda bugün işlem hacminin düşük kalabileceğini 

söyleyebiliriz. 
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 Günün Gelişmeleri: 

XU100 endeksi önceki işlem gününü 

%0.13 düşüşle 105.844 seviyesinde 

tamamladı 8.6 milyar TL işlem hacminin 

gerçekleştiği günde bankacılık endeksi 

%0.33, sanayi endeksi ise %0.12 düşüş 

yaşadı. 

Haftanın üçüncü gününde endeks 

işlemlere S-400’lerin testlerinin devam 

etmesiyle birlikte ABD’de Pompeo’dan 

gelen açıklamaların etkisiyle düşüşle 

başladı. Devamında birkaç kez 106.000 

üzerini deneyen endekste günün 

genelinde konuyla ilgili yeni gelişmelerin 

neler olabileceğine dair beklentilerle dar 

bir aralıkta hareketlerin yaşandığı 

gözlendi. ABD dışişleri bakanı Pompeo bu 

gelişmenin kaygı verici olduğuna 

değinirken ABD’li bir başka senatör ise 

yaptırımların devreye alınması çağrısında 

bulundu. Piyasalarda haftanın geri kalanın 

bu konuya ilişkin gelecek yeni haber 

akışları şu an için yatay hafif negatif eğilim 

yaratıyor. Bu gelişmelerin ciddi bir satış 

baskısı yaratmaması da ayrıca şu an için 

olumlu olarak değerlendiriyoruz. Bugün 

ABD’de şükran günü piyasaları ise kapalı. 

Teknik Analiz:  

Önceki gün endekste 106.431’in test edilmesinin ardından gelen kısmi satışlarla 

105.390 günün en düşük seviyesi olarak gözlendi. Bugün ise yine direnç konumunda 

olacak 106.000 üzerinde kalıcı olmayı sağlayabilirse yükseliş hareketinin devamı 

gelebilir. Bu durumda 107.200 ilk direnci yükselişin devamında takip edilecek. 

107.500 aşılabilirse 108.200 ve 109.500 seviyeleri artık yeni hedefler konumuna 

gelecek. 106.000 altında  ise 104.400 ve 103.500 seviyeleri takibimizde olacak. 

Destekler: 105.000 / 104.400 / 103.500 

Dirençler: 107.200 / 108.200 / 109.500 

 

Günün Gelişmeleri 

Aralık vadeli endeks 30 kontratı 

önceki işlem gününü %0.26 düşüşle 

131.825 seviyesinde tamamladı. 

Haftanın üçüncü gününde kontrat 

işlemlere S-400’lerin testlerinin devam 

etmesiyle birlikte ABD’de Pompeo’dan 

gelen açıklamaların etkisiyle düşüşle 

başladı. Devamında birkaç kez 132.450 

ile belirlediğimiz ilk direnç seviyesi 

yakınlarını gören kontratta günün 

genelinde konuyla ilgili yeni gelişmelerin 

neler olabileceğine dair beklentilerle dar 

bir aralıkta hareketlerin yaşandığı ve en 

düşük 131.050 seviyesinin test edildiği 

gözlendi. ABD dışişleri bakanı Pompeo bu 

gelişmenin kaygı verici olduğuna 

değinirken ABD’li bir başka senatör ise 

yaptırımların devreye alınması çağrısında 

bulundu. Piyasalarda haftanın geri kalanın 

bu konuya ilişkin gelecek yeni haber 

akışları şu an için yatay hafif negatif eğilim 

yaratıyor. Bu gelişmelerin ciddi bir satış 

baskısı yaratmaması da ayrıca şu an için 

olumlu olarak değerlendiriyoruz. 

Teknik Analiz: 

Aralık ayı vadeli kontrat haftanın ikinci işlem gününde karışık seyrin etkisiyle gün 

içerisinde Fibo 38.2 desteği 130.500 seviyesinin üzerinde kaldı fakat günü düşüşle 

tamamladı. Yeni günde 130.500 seviyesi üzerinde tutunma devam ettiği sürece 

gelebilecek tepki alımlarıyla 132.500 ve 134.250 seviyeleri hedeflenebilir. Gün içerisinde 

risk iştahının ana direnç 134.250 altında düşük kalmayı sürdürmesi durumunda devam 

edebilecek geri çekilmelerde 130.500 ilk desteği altına geçilirse 129.500’ü diğer destek 

seviyesi olarak izleyeceğiz. 134.250 yükselişin devamı için önemli bir bariyer konumunda. 

Destekler: 130.500 / 129.000 / 127.500 

Dirençler: 132.500 / 134.250 / 135.700 
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Günün Gelişmeleri: 

USDTRY kontratı önceki işlem 

gününü %0.42 yükselişle 5,7763 

seviyesinde tamamladı.   

Haftanın üçüncü işlem gününde TL ve 

TL varlıklarda S-400 testlerinin devam 

etmesiyle ABD ile ilişkilerde gerilimin 

artacağı endişesi satışların dün kısmen 

de olsa devam etmesine neden oldu. 

ABD’den Aralık ayı başında yaptırım 

çağrıları ve Pompeo’dan S-400’ler ile 

ilgili son gelişmelerin kaygı verici 

olduğu açıklamaları geldi. Bugün bu 

taraftan kaynaklı gelişmeler Türk Lirası 

üzerinde etkili olmaya devam edebilir. 

Dışarıdaki ticaret iyimserliğinin sürmesi 

ise GOÜ para birimleri üzerindeki 

baskının azalmasına olanak veriyor. En 

azından bu taraftan şimdilik ekstra bir 

baskı görünmüyor. 

Teknik Analiz:  

USDTRY kontratı 50 günlük h.o altında kalmayı sürdürürken aynı zamanda dün 

Fibo.23.6 üzerinde ve aynı zamanda 200 günlük hareketli ortalama üzerine geçerek 

hareketine devam etti. Yeni günde bu seviye altında hareketler devam ederse düşüşün 

devamında 5.7100 ilk desteği takibimizde olacak. Bu seviye altında 5.69 ve 5.67 

seviyeleri hedeflenebilir.  Yükselişlerin olası devamında ise 50 günlük h.o. 5.79 direnci 

üzerine geçiş yaşanırsa 5.81 ve 5.85 seviyelerine doğru yükselişlerin devamı gelebilir. 

Destekler: 5.7100 / 5.6900 / 5.6700 

Dirençler: 5.7900 / 5.8100 / 5.8500 

 

 

Teknik Analiz:  

Kontratta Mayıs ayından bu yana oluşan yükseliş trendi çevresinde hareketler 

sürüyor. 1495 Fibo. 23.6 direnç seviyesi altında kontratta düşüş eğilimi devam 

edebilir. Bugün 1453 Fibo. 38.2 ana desteği yükselişlerin devamı için izlenecek. 

1456 ilk desteği üzerinde tutunma sürecek olursa 1470 ve 1475 hedeflenebilir. 1475 

seviyesi üzerinde ise yükseliş hareketi hızlanarak 1485 seviyesinin test edilmesine 

neden olabilir. Kontratta ara destek 1459 seviyesi altına geçilirse 1453 hedeflenebilir 

Destekler: 1456 / 1453 / 1445 

Dirençler: 1470 / 1475 / 1485 

Günün Gelişmeleri: 

Aralık ayı vadeli Altın kontratı, geçen 

işlem gününü %0.05 düşüşle 1459.10 

seviyesinde tamamladı. 

Ons Altın fiyatları ABD-Çin arasında 

devam eden ticaret müzakerelerine dayalı 

olarak fiyatlanmaya devam ediyor. Son 

birkaç gündür Çin’in adımlarıyla ve dün 

gelen haberlerde ticaret müzakerelerinin 

devam edeceği yönünde ortaya konan 

niyetler riskli varlıklardaki alım iştahının 

korunmasıyla geri çekilmesini devam 

ettiriyor. Dün ABD’de beklentileri aşan 

makroekonomik veriler  ve merkez 

bankalarının altın alımlarını yavaşlatması 

(örneğin Çin) yükseliş potansiyelinin 

düşmesinde bir etken olarak belirtilebilir. 

Yine de piyasaların gözü bir taraftan 

beklenen birinci faz ticaret anlaşmasına 

ilişkin olası olumsuz haberlerde olmayı da 

sürdürüyor. Bu bağlamda dün ons Altın 

kontratı düşüş yaşasa da yükseliş 

trendinin korunduğu gözleniyor. Sonuçta 

ABD-Çin ticaret gelişmeleri Altın talebi 

konusunda piyasaların yakın takibinde 

olmaya devam edecek. 
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BLCYT: Adana Organize Sanayi Bölgesinde bulunan İplik Büküm tesisimiz çatısına Güneş Enerjisinden Elektrik 

Tesisi (GES) kuracaktır. Tesisin kurulu gücü yaklaşık olarak 1,6 MGW olacaktır ve yıllık ortalama 2.200.000kwh 

elektrik üretilmesi hedeflenmektedir. 

ESCOM payları 28/11/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 12/12/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa 

satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. 
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