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TL 'de Pozitif Görünüm Devam Etti...

Günün Önemli Takvim Verileri
• ABD ile Türkiye arasındaki yatırımların kaldırılması yönünde karar alındı.
• ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, bu ay Ajantin'de bir araya gelmeden önce iyimserliklerini
dile getirdi. Trump, Çinli mevkidaşının şiddetlenmekte olan ticaret savaşını sonlandırmak için bir anlaşma yapmak
istediğini söyledi.

Türkiye- Tüketici Fiyat Endeksi (10:00)
Türkiye- Üretici Fiyat Endeksi (10:00)
İngiltere- Hizmet PMI (23:30)

• Beyaz Saray Ekonomi Konseyi Başkanı Larry Kudlow, katıldığı televizyon programında ABD ile Çİn arasındaki ticaret
müzakerelerinde önemli bir ilerleme kaydedilemediğini söylerken, ABD Başkanı Donald Trump görüşmelerden çok iyi
bir ticaret anlaşması çıkmasını beklediğini açıkladı.

Euro- Sentix Yatırımcı Güveni (12:30)

• ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "İran petrol yaptırımları ile ilgili kararlar Pazartesi açıklanacak" dedi.

ABD- Hizmet PMI (17:45)

• Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ay sonunda Arjantin'de gerçekleştirilecek G20
toplantısında 'uzun ve anlamlı' bir görüşme yapacaklarını açıkladı.

ABD- ISM İmalat Dışı PMI (18:00)

Kanada- BOC Başkanı Konuşması (16:10)

• ABD'de tarım dışı istihdam Ekim'de beklentilerin üzerinde arttı. Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre istihdam 250 bin
arttı. İşsizlik oranı beklendiği gibi % 3.7 olarak 1969'dan beri en düşük seviyede gerçekleşti.
• ABD'nin en büyük yatırım bankalarından olan JPMorgan Chase'in Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, İtalya'nın,
Avrupa'da büyük bir krize neden olup olmayacağına ilişkin, "Bunun olasılığının yüzde 2 veya yüzde 20 olduğunu
bilmiyorum. Ancak evet, bu olabilir." ifadelerini kullandı.

EURUSDAnalizi
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 1,1460 direncine doğru
yükseliş sergileyen EURUSD paritesi bu seviyeden geri çekilme yaşadı.
ABD ‘de açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrası geri çekilmenin
hızlandığı ve 1,1380 desteğine kadar devam ettiği gözlemlenmekte.
Euro bölgesi ‘nde İtalya ile ilgili gelişmeler biraz plana atılmış gibi.
Bugünkü ekonomik takvime bakıldığında ABD tarafında açıklanacak
veriler parite fiyatı üzerine etki edebileceğinden takip edilmesinde
fayda bulunmaktadır. 1,1380 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışan
paritenin satış baskısında kalmaya devam ederek bu seviyeyi kırması
durumunda satışların hızlanması ve hareketin 1,1350 seviyesine doğru
devam etmesi beklenebilir. 1,1380 seviyesi önemli. Paritenin bu
seviyeyi kendine destek almaya devam etmesi ve yukarı yönlü
ivmelenme göstermesi durumunda ise 1,1410 kısa vadede takip
edilebilecek direnç seviyesi olarak karşımıza çıkmakta.
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USDTRYAnalizi
TL ‘deki pozitiflik devam ediyor. ABD ile yaptırımların karşılıklı
kaldırıldığı ve Türkiye’ nin ABD’nin İran’a uygulayacağı yaptırımlarda
Türkiye’nin istisna olacağı haberleri TL ‘deki değerlenmenin artmasına
neden oldu. Yeni haftaya 5,4150 seviyesi üzerinde başlayan USDTRY
paritesi için bugün Türkiye’den açıklanacak olan enflasyon rakamları
yüksek önem taşımakta. Özellikle geçtiğimiz ay beklentilerden yüksek
gelen rakam sonrasında açıklanan tedbirler ile birlikte bu ay
açıklanacak olan rakam önem kazandı. TL ‘deki pozitifliğin devam
etmesi durumunda 5,4150 seviyesinin aşağı yölü kırılması hareketin
hızlanmasına ve 5,3775 seviyesi yakınlarına doğru satış baskısının
artmasına neden olabilir. Yukarı tarafta kısa vadeli olarak 5,4565
seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin üstünde tutunma olması
durumunda yükselişin 5,4915 seviyesi yakınlarına doğru devam etmesi
beklenebilir. Bugün açıklanacak verinin yüksek önemde olması teknik
görünümün bozulmasına sebep olabileceğinden takip edilmesinde
fayda bulunmaktadır.
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XAUUSDAnalizi
Önceki hafta sert hareketlerin yaşandığı AltınOns paritesinde Cuma
günü ABD ‘den açıklanan tarımdışı istihdam verisine ragmen
hareketlerin sınırlı ve kararsız bir görüntü sergilediği gözlemlenmekte.
Altın ons paritesi 1232 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışmakta. Yukarı
hareketin devam edebilmesi için bu seviyenin üzerinde tutunma
yüksek önem arz etmekte. Paritede gün içerisinde yukarı hareket
olması durumunda tekrardan 1240 seviyesi test edilmek istenebilir.
Ancak yükselişlerin kalıcı olabilmesi ve yeni bir yükseliş hareketinin
gelebilmesi için fiyatın 1240 seviyesi üzerinde tutunması
gerekmektedir. Bunu başarması durumunda yukarı yönlü beklentinin
artması fiyat hareketlerinin hızlanmasını sağlayabilir. 1232 seviyesinin
altına inmesi durumunda satış baskısının 1222 seviyesi yakınlarına
doğru devamı görülebilir. Bugün ABD ‘den açıklanacak olan veriler
parite fiyatına etki edebileceğinden takip edilmesinde fayda
bulunmaktadır.
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USOILAnalizi
WTI üzerindeki satış baskısından kurtulmayı başaramıyor. Arz yönlü
sıkıntıların olmayacağı ve buna karşın talepte azalma meydana
geleceği beklentileri, ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarında pozitif
haber eksikliği pwtrol fiyatlarının zayıflığının devam etmesine sebep
oluyor. Şu saatlerde 62,80 seviyesinin altında olan WTI ‘da zayıf
görünümüm devam ediyor. Gün içerisinde satış baskısının artması
durumunda kısa vadede 62,36 seviyesi destek olarak takip edilebilir.
Bu seviyenin kırılımı negatif görünümün artmasına ve aşağı hareketin
hızlanmasına sebep olabilir. WTI ‘ın satışların düzeltmesini yapması
durumunda ise 62,80 seviyesinin üzerinde tutunma yaşanması 63,22
seviyesinin test edilmesini sağlayabilir. Ancak petrol fiyatlarında
yükselişlerin tepkiden öte geçebilmesi için 63,73 seviyesi üzerinde
tutunma görülmelidir. Bunu başarması durumunda pozitif görünümün
devam etmesi beklenebilir.
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US500Analizi
Yaşadığı sert satışların ardından geçen haftayı bu satışların
toparlamasını yaparak geçiren S&P 500 edneks vadelisi Cuma günü
gelen haber akışı ile birlikte karık bir görünüm sergiledi ve günü
kararsızlık gösteren doji mumu şeklinde kapattı. ABD Başkanı Trump ‘ın
Çin ile ilgili olan ticaret savaşlarına dair yaptığı açıklamaların pozitif
etkisi gelen olumsuz açıklamalar ile birlikte yereini karamsarlığa
bırakırken kafalarda soru işaretleri oluşmasına neden oldu. Yeni
haftaya sakin başlayan endeks vadelisinin yükselişine devam
edebilmesi için öncelikle 2738 seviyesi üzerinde tutunma
gerçekleştirmesi gerekmekte. Bunu başarması durumunda yükselişin
tekrardan 2762 seviyesi yakınlarına doğru devamı görülebilir. Aşağı
yönlü hareketlerde ise 2706 seviyesi önemli. Bu seviyenin kırılımı satış
baskısının artmasına neden olabilir. Bugün ABD ‘den açıklanacak olan
veriler vadeli endeks fiyatı üzerine etki edebileceğinden takip
edilmesinda fayda bulunmaktadır.
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USDJPYAnalizi
USDJPY paritesi yukarı yönklü harketine devam etmek istiyor. Cuma
günü ABD’den açıklanan tarımdışı istihdam rakamlarının beklentiden
iyi olması paritedeki yukarı hareketi destekledi. 113,32 seviyesini
geçmekte zorlanan paritenin bu seviyeyi kendine iyi bir direnç olarak
kabul ettiği gözlemlenmekte. Yuakrı hareketin devamı için bu seviye
üzerinde tutunma görülmelidir. Bunu başarması durumunda
yükselişin 113,57 seviyesi yakınlarına doğru devamı görülebilir. Geri
çekilmelerde ise 112,99 kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. Bugün
ABD ‘den açıklanacak olan veriler parite fiyatına etki edebileceğinden
takip edilmesinde fayda bulunmaktadır. Ayrıca ABD endekslerindeki
hareketler de parite fiyatına etki edebileceğinden takip edilmesi
gerekmektedir.

Twitter’da bizi takip edin
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2018 yılı 3. Çeyrek Kâr -Zarar Oranı : %42,86- %57,14

