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ABD’nin ISM İmalat Dışı PMI’ı, Beklenti Düzeyinden Hayli Kötü Geldi!
Küresel tarafta; önceki akşam açıklanan 14-15 Aralık FED/FOMC toplantı tutanaklarının oldukça şahin
.2021
bir görünüm izlemesinin yankıları, dünkü işlem gününde kısmen de olsa yine kendisini hissettirdi.
Özellikle, ABD tahvil faizlerindeki yükselişin oluşturduğu tedirginlikler; yatırımcıları ABD Doları’nda
pozisyon almaya, borsalar ve birçok emtiada pozisyon kapatmaya yöneltti.
Goldman Sachs, ABD faizlerindeki artışın, Avrupa’da devam etmesi beklenen teşvikler nedeniyle
bölge borsalarını etkilemeyeceğini; aksine Avrupa borsalarının pozitif ayrışabileceğini savundu.
Ekonomik takvimde açıklanan önemli verilerden Çin Caixin Hizmet PMI’ı; geçen ayki
gerçekleşmesinden 1 puan yukarıda gelirken, İngiltere Hizmet PMI’ı ise; öncü datasının üzerinde
gerçekleşmesine karşın, önceki veriye göre yaklaşık 5 puanlık sert düşüş gösterdi. Euro Bölgesi’nde
açıklanan Kasım ayının ÜFE rakamlarında; senelik data yüzde 23.7 ile rekor kırdı. Almanya’da
açıklanan Aralık ayının TÜFE rakamlarında ise; senelik veri 1992 Haziran ayından bu yana en yüksek
seviyesine çıktı. ABD’de açıklanan kritik verilerden Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları; beklenti
rakamının üzerinde gerçekleşme gösterdi. Bir diğer kritik ABD verisi olan ISM İmalat Dışı PMI’ı ise;
beklenti düzeyinden hayli kötü geldi.
İç tarafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre; Bankanın
brüt döviz rezervleri 31 Aralık ile biten haftada, önceki haftaya göre 9 Milyon Dolar artış gösterdi.
Aynı dönemde, TCMB'nin net uluslararası rezervleri ise; 288 Milyon Dolar düşüş gösterdi.
Yine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre; bir önceki hafta
238 Milyar 974 Milyon Dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı, 31 Aralık ile sona eren haftada
237 Milyar 70 Milyon Dolar’a geriledi.

Bugün de, ABD’den Gelecek İş İstatistikleri Küresel Çapta Kritik Olacak!
Yeni işlem gününün ekonomik takviminine; Japonya’da açıklanan önemli datalar ile başladık. Günün
devamında, Almanya’dan gelecek olan Sanayi Üretimi ve Euro Bölgesi’nden gelecek olan TÜFE
rakamları, Euro varlıkları açısından önemli olacak. İngiltere’de açıklanacak olan İnşaat PMI’ı da, Pound
varlıkları açısından önem arz edecek. ABD’den gelecek olan Tarım Dışı İstihdam, Ortalama Saatlik
Kazançlar ve İşsizlik Oranı verileri ise, sadece ABD Doları açısından değil; küresel çapta kritik olacak.
Ayrıca, küresel çapta; Omicron varyantı başta olmak üzere Pandemi’ye ilişkin gelişmeler, İç tarafta
da; hafta başında açıklanan enflasyon rakamlarının yankıları ve “TL’yi Özendirme Paketi”ne dair olası
yenilikler, fiyatlamalar açısından önem arz edecek.

**Bülten için haber ve ekonomik veri kaynakları: Foreks Haber, BloombergHT, İnvesting
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Yeni Gün İçin Teknik Tarafta Önemli Seviyeler;
USDTRY
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Dirençler : 13.86-13.94-14.03-14.15
Destekler: 13.72-13.60-13.51-13.41

EURUSD
Dirençler : 1.1300-1.1330-1.1345-1.1370
Destekler: 1.1285-1.1265-1.1235-1.1215
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GBPUSD
Dirençler : 1.3555-1.3585-1.3615-1.3635
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Destekler: 1.3520-1.3500-1.3480-1.3460

BRENT PETROL
Dirençler : 83.25-84.05-84.50-85.15
Destekler: 81.95-81.50-80.90-80.50
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ONS ALTIN
Dirençler : 1802-1806-1815-1823
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Destekler: 1784-1776-1769-1764

GRAM ALTIN/TL
Dirençler : 796-805-812-817
Destekler: 786-775-772-765
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S&P500
Dirençler : 4723-4738-4747-4768
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Destekler: 4683-4662-4630-4593

DAX40
Dirençler : 16196-16265-----------------Destekler: 16000-15800-15760-15610
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RİSK UYARISI:
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*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım
.2021
danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak
kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler
mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. İnternet
sitemizdeki her türlü tablo ve grafikler güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanılarak
hazırlanmıştır. Sitemizde bulunan iç ve dış piyasalara ait tablo, grafik ve analizlerin doğrulukları
tarafımızca garanti edilmemekte ve bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak
verilmemektedir.
Forex İşlemleri Risk Uyarısı: Kaldıraçlı alım satım (Forex) işlemleri; düşük teminatlarla büyük miktarlı
pozisyonların alınabildiği yüksek oranda risk içeren işlemlerdir. Kaldıraçlı alım satım işlemleri
sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.
Lütfen olabilecek bütün riskleri anladığınızdan emin olun ve gerekiyorsa bağımsız danışmanlardan
profesyonel tavsiye ve yardım alın. Sayfada verilen tüm bilgiler genel niteliktedir ve müşterilerin alım
satım kararını destekleyebilecek düzeyde bilgi bulunmayabilir.

www.isikmenkul.com

444 3 934

