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19 Mart 2018

Bu Hafta Piyasa'nın Gözü FED 'in Üzerinde Olacak...
•

ABD Merkez Bankası (FED) Powell başkanlığındaki ilk faiz kararını 21 Mart Çarşamba günü
açıklayacak. Fed'in bu toplantıda 25 baz puan faiz artışına gitmesine kesin gözüyle bakılırken,
yılın tamamı için bankanın kaç faiz adımı atacağına dair gerçekleştireceği açıklamalar önemli.

Günün Önemli Takvim Verileri
Euro-İtalya Sanayi Üretimi (Aylık) (12:00)

•

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İtalya'nın kredi notunu teyit
ettiğini duyurdu.Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, İtalya'nın yabancı para cinsinden kredi
notunun "BBB" seviyesinde teyit edildiği, görünümünün "durağan" olduğu bildirildi.

Euro - Ticaret Dengesi (Ocak) (13:00)

•

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında
gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı geçtiğimiz hafta artış gösterdi.

FOMC Üyesi Bostic'in Konuşması (16:40)

•

Rusya’da resmi olmayan rakamlara göre başkanlık seçimini Putin kazandı.
ECB Üyesi Mersch 'in Konuşması (21:00)

Destek Direnç

EURUSD

EURUSD Analizi
Draghi açıklamaları, FED faiz beklentileri derken aşağı
yönlü hareketine devam eden EURUSD paritesi Cuma günü
kapanışını 1,2285 seviyesi altında gerçekleştirdi. Bugünkü
ekonomik takvim sakin olmasına karşın hafta içi FED ‘in
açıklayacağı faiz kararına ilişkin beklentiler fiyatta
hareketlenmeye sebep olabilir. Paritenin satış baskısında
kalmaya devam etmesi durumunda 1,2250 alt tarafta takip
edilebilecek ilk destek seviyesi olabilir. Paritede yükselişten
bahsedebilmek için kısa vadeli olarak 1,2285 seviyesi
üzerinde tutunma beklenmelidir. Bunu başarması
durumunda 1,2320 seviysi sonraki direnç olarak takip
edilebilir.
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USDTRY Analiz
Gelişmekte olan ülkelerin USD karşısında değer kaybına
devam etmesi ile birlikte USDTRY paritesi yükselişini Cuma
günü de sürdürdü. Gerçekleştirmiş olduğu yükseliş ile
birlikte günlük grafikteki 3,90-3,95 bandına giriş yapan
parite kısa vadeli grafikte 3,9250 seviyesini test etmekte.
Geri çekilme yaşanması durumunda 3,9140 takip
edilebilecek ilk destek seviyesi olabilir. Ancak aşağı yönlü
hareketin kalıcı olabilmesi için 3,90 altında bir tutunma
görmemiz gerekmekte. TL tarafındaki zayflığın devam
etmesi ve yukarı hareketin devam etmesi durumunda
3,9340 takip edilebilecek direnç seviyesi olabilir.
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XAUUSD Analizi
50 günlük hareketli ortalamanın altında yaşadığı satış
baskısını üzerinden atamayan Altın ons fiyatı bu hafta
açıklanacak olan Fed faiz kararı öncesinde satışları 100
günlük hareketli ortalamanın denk geldiği 1311 seviyesine
kadar devam ettirdi. Ekonomik takvim gün için sakin ancak
iyi destek olarak test edilen 1311 seviyesinin aşağı yönlü
geçilmesi satışların hızlanmasına sebep olabilir. Gün
içerisinde bir düzeltme yaşanması durumunda 1319
yukarıda takip edilebilecek ilk direnç seviyesi olabilir.
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USOİL Analizi
Petrol arzında kısıntı olabileceği beklentileri WTI fiyatının
yukarı hareketini desteklerken, Cuma günü fiyatın kısa
sürede 62,50 seviyeine kadar yükseldiği gözlemlenmekte.
Yükselen fiyat ile birlikte ABD ‘de kaya gazı üretimin
artabileceği beklentileri yükselişi baskılarken fiyatta geri
çekilme yaşanmasına sebep oldu. 62,35 direncinden
gerileyen WTI ‘ın aşağı yönlü hareketini sürdürmesi
durumunda 61,85 alt tarafta takip edilebilecek ilk destek
seviyesi olabilir. Yükselişten bahsedebilmek için öncelikle
62,35 seviyesi üzerinde tutunma görmemiz gerekmektedir.
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US500 Analizi
Geçtiğimiz haftayı satıcı baskısında geçiren S&P 500 endeks
vadelisi bu hafta içinde FED tarafından açıklanacak olan
faiz kararı öncesi yeni haftaya da satıcılı başladı. FED ‘in
Çarşamba günkü kararı sonrasında FED Başkanı Powell ‘ın
açıklamaları endekste yeni yön oluşumları sağlayabilir.
Ekonomik takvim bugün sakin görünürken 2744 seviyesinin
aşağı yönlü kırılması aşağı yönlü hareketin 2718 seviyesine
doğru devam etmesini sağlayabilir. Gün içerisinde geçen
hafta yaşadığı satışların düzeltmesinin gelmesi durumunda
2769 kısa vadede takip edilebilecek ilk direnç olarak
karşımıza çıkmakta.
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USDJPY Analizi
Ticaret savaşları ile ilgili açıklamaların ardından JPY ‘de
meydana gelen değerlenme fiyatı aşağı yönlü baskılamaya
devam etmekte. Cuma günü 105,75 seviyesini destek
alarak yükselmeye çalışan parite şu saatlerde bu seviyeyi
aşağı yönlü geçmeye çalışmakta. Ekonomik takvimin sakin
olduğu haftanın ilk işlem gününde fiyatın bu seviye altında
tutunması durumunda aşağı yönlü hareketin 105,40
seviyesine doğru devam etmesi beklenebilir. Fiyatta yukarı
hareketten bahsedebilmek için 106,10 seviyesi üzerinde
tutunma görmemeiz gerekmekte.
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