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ABD'de tarım dışı istihdam Nisan'da 164 bin arttı, ancak beklentiler altında

Günün Önemli Takvim Verileri
• ABD'de tarım dışı istihdam Nisan'da 164 bin arttı, işsizlik % 3.9 ile 18 yılın dibinde, saatlik ücretler
beklentinin altında.ABD'de istihdam Nisan ayında önceki aya kıyasla arttı ancak beklentilerin altında kaldı.
Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre tarım dışı istihdam Nisan'da 164 bin arttı, işsizlik %4.1'den % 3.9'a
geriledi. İşsizlik böylece Aralık 2000'den beri en düşük seviyeye indi.
• Fed/Dudley: Enflasyonun %2'nin biraz üzerinde olması sorun yaratmaz.Enflasyonun yüzde 2'nin biraz
üzerinde çıkmasının sorun yaratmayacağını kaydeden New York Fed Başkanı Dudley, "Enflasyon'da
ilerleme kaydettik fakat zafer ilan etmemeliyiz" dedi.
• Fed/Bostic: 2018'de toplamda 3 faiz artışını destekliyorum.Reuters'a konuşan Atlanta Fed Başkanı Raphael
Bostic, ekonomik büyümenin üçten fazlasına ihtiyaç duyabilecek olmasına rağmen, 2018'de toplamda 3
faiz artışını desteklediğini aktardı.
• Avrupa Merkez Bankası, stres testi sonuçlarının Yunanistan'ın en büyük dört bankasının sermaye
değerinin üç yıllık bir dönem kapsamında olumsuz bir ekonomik senaryoda 15,5 milyar Euro
azalabileceğine işaret ettiğini açıkladı.
• Moody's Fransa'nın not görünümünü yükseltti.Fitch Arjantin'in kredi notu görünümünü indirdi.
• ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı.ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol
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üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı son 15 haftada 13 kez arttı.

Destek Direnç

EURUSD

EURUSD Analizi
Geçtiğimiz haftanın son günü gelen Tarım Dışı İstihdam datası
beklentilerin altında kaldı ancak piyasaların buna tepkisi kısıtlı
oldu. Euro da bu dataya gerekli tepkiyi gösteremedi ancak
düşüş
trendini
kırmaya
yakın
seviyelerde
olduğunu
gözlemliyoruz. Ancak bu hareketin yaşanan satışlara tepki
hareketinden öteye geçmesi için 200 günlük ortalamanın
bulunduğu 1.2020 seviyesinin üzerinde kalıcı kapanış
gerçekleştirmeli.Bu
seviyenin
geçilmesiyle
100
günlük
ortalamanın bulunduğu 1.2230 seviyesine yeni bir hareket
başlayabilir.Eğer tepki sınırlı kalır ve satış baskısının devamını
görürsek destek seviyesi olarak 1.1910 seviyesini takip edebiliriz.
Bu seviyenin aşağı yönlü kırlıması satış baskısının yeniden
artmasına neden olabilir.
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USDTRYAnalizi
Cuma günü açıklanan Tarım Dışı İstihdam datasının beklentiler
altında kalmasına rağmen yurtiçinde yaşanan dinamiklerin
etkisiyle sert şekilde yükselen parite rekor tazeleyerek haftayı
kapattı. 4.2900 seviyelerini test eden USDTRY paritesi daha
sonrasında bu seviyelerden gevşeyerek yeniden 4.2400
seviyelerinden işlem görüyor. Yurtiçi gelişmelerin yakından takip
edildiği ancak ABD tarafında çok etkili olacak bir data
bulunmazken ağırlıklı ortalamalrın oldukça üstünde işlem gören
parite de yukarı yönlü yeni zirve arayışlarının devam etmesi olası
senaryo olarak olabilir. Geri çekilmelerde 4.1940 seviyesi yakın
destek seviye olarak izlenebilir, bu seviyenin altında ise 4.1150
seviyesi izlenecektir.

Direnç 1
Direnç 2

XAUUSDAnalizi
Geçtiğimiz hafta itibariyle 100 günlük hareketli ortalamasının
altına sarkan ve satış baskısı ile 1301 $ seviyesine gevşeyerek
200 günlük ortalamalarını test eden sarı metal bu seviyelerden
hem Cuma günü açıklanan Tarım Dışı İstihdam datasının etkisi
hem de özellikle İsrail'in Suriye operasyonlarını arttırması ve
bunun İran'la gerginliğe neden olması gibi etkenlerle yükselişe
geçerek tepki verdi. Altının 100 ve 200 günlük ortalamaların
arasında sıkışarak dalgalandığını gözlemliyoruz. Yatay bantta
yaşanan bu hareketin yukarda direnç seviyesi olarak 1323 $
seviyesini , altta da ana destek olarak 1301 $ seviyelerinin
kırılması ile yön oluşturabileceğini takip edeceğiz. 1323$
seviyesinin aşılması ile 1332 $ seviyesi gündeme gelecektir.
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USOIL Analizi
Hafta kapanışında açıklanan ABD petrol sondaj kulelerinde artış
gerçekleşirken bu veriye rağmen petrol fiyatları yukarı yönlü
hareket etmeye devam etti ve Amerikan Ham petrol varil
fiyatları 70 $ üzerine geçmeyi başardı. İran konusunda
yaşanabilecek gelişmeler petrol fiyatları üzerinde etkili olacaktır.
Taraflar arasında yapılacak anlaşma petrol fiyatları üzerinde sert
bir realizasyon yaratabilir ve destek olarak 68.10 ve 67.50
seviyelerini izleyebiliriz. Tam tersi yaşanabilecek olan ABD'nin
görüşmelerden çekilmesi ise yukarı yönlü devam eden bu
trendin momentum kazanmasına neden olacaktır.
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US500 Analizi
Cuma günü Warren Buffet tarafından yapılan açıklamaların
etkisiyle gelen alımlarla Apple zirve yaparak kapanış
gerçekleştirmiş ve bu hareket özellikle teknoloji hisselerine öncü
olarak Nasdaq başta olmak üzere tüm endekslerin artı
kapanışlar yapmasına neden olmuştu. Ancak endesklerde ticaret
savaşları gerginliğinin ortadan kalkması sonrası yaşanan
hareketlerde 100 ve 200 günlük ortalamalar arasında yaşanan
sıkışmanın devam ettiğini gözlemliyoruz. Net bir yön olşumu bu
seviyelerden birinin kırılımı ile oluşacaktır. Geri çekilmelerde ana
destek olarak 2620 seviyesini yukarı yönlü hareketlerde ise 2710
seviyesini ana direnç olarak takip edebiliriz.
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USDJPY Analizi
Hafta kapanışında açıklanan ve beklentiler altında kalan Tarım
Dışı İstihdam datasının etkisiyle satış baskısı devam etti. USDJPY
paritesinin de 100 ve 200 günlük ortalamasının arasında sıkışma
yaşandığını gözlemliyoruz. 108.70 seviyesine kadar gevşeyen
parite 100 günlük ortalamanın bulunduğu bu seviyeden destek
bularak geri çekilmeyi bir düzeltme hareketi olarak bıraktı.
Alımların ise yeniden momentum kazanması için yukarı yönlü
hareket ile 110 .20 seviyesinin geçilmesi gerekiyor. Bugün ABD
tarafında çok önemli bir veri akışı beklenmezken volatilitenin
düşük olması beklenebilir.
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2018 yılı 1. Çeyrek Kâr Zarar Oranı : %36,36 - %63,64

