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Powell Sahneye Çıktı...
• Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), Mart toplantısında faiz artırımına gitti.Politika
yapıcıların faiz sürecine ilişkin tahminlerini gösteren noktasal grafiğe göre yetkililer, 2018
yılında üç kez faiz artırımına gidilmesini bekliyor.
• Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) faiz artırmasının ardından ilk kez
düzenlediği basın konferansında faiz kararını ve ekonomik projeksiyonları değerlendirdi.
• Powell, iş gücü piyasasının da iyileşmeye devam ettiğini bildirdi.
• Powell, FOMC’nin işsizlik beklentilerinin ise istihdamdaki sağlam artışların sürmesi
nedeniyle aşağı çekildiğini ifade etti.
• “FOMC, kademeli faiz artırımlarının, tam istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ulaşmak
için en iyi yol olduğunu öngörüyor” ifadesini kullanan Powell, güncellenen faiz
beklentilerinin bu görüşü yansıttığını belirtti.

Günün Önemli Takvim Veriler
Fransa- İmalat PMI (11:00)
Almanya- İmalat PMI (11:30)
Almanya- IFO İş İklimi Endeksi (12:00)
Euro- AMB Aylık Rapor (12:00)
Euro- İmalat PMI (12:00)
İngiltere- Perakende Satışlar (12:30)
Türkiye- Kapasite Kullanım Oranı (14:30)
İngiltere- Faiz Oranı Kararı (15:00)
ABD- İmalat PMI (16:45)

• ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 2,6 milyon varil azaldı.

Destek Direnç

EURUSD

EURUSD Analizi
Dün gün içerisinde 1,2285 seviyesini geçemeyerek geri
çekilme yaşayan EURUSD paritesi FED kararı ve Powell
açıklamaları ile üzerindeki satış baskısından kurtulmaya
çalışarak 1,2345 seviyesinin üstüne kadar yükseldi.
Özellikle 2018 yılı içerisinde 3 faiz artışının öngörülmesi
daha şahin olan beklentilerin geri çekilmesine sebep oldu
ve USD’yi zayıflatarak fiyatı yukarı taşıdı. Veri anlamında
yoğun bir gün yaşayacak olan paritenin yukarı hareketine
devam etmesi durumunda 1,2380 ilk direnç olarak takip
edilebilir. Bu seviyenin geçilmesi durumunda 1,2410 test
edilmek istenebilir. Geri çekilmelerde ise kısa vadede
1,2345 dikkat çekmekte.
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USDTRY

USDTRY Analiz
FED ‘in faiz artırım kararının ardından açıklanan
projeksiyonlarda 2018 yılı için 3 faiz artışının beklenmesi
piyasada güvercin hava oluşmasına sebep olurken,
USDTRY paritesinde sert geri çekilmelerin yaşanmasına
neden oldu. 3,9040 seviyesiin altına sarkan paritenin
buralardan toparlamaya çalıştığı gözlemlenmekte. Bu
seviyenin üstünde tutunması durumunda yükselişin
tekrardan 3,9140 seviyesine doğru olması beklenebilir.
3,9040 seviyesinin altına geri çekilme olması durumunda
ise satışların 3,8920 seviyesine doğru devamı beklenebilir.
Ekonomik takvim yoğunluğu fiyatta hareketlenmeye yol
açabileceğinden takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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XAUUSD Analizi
FED ‘in 2018 yılı için 3 faiz artışının öngörüldüğü sinyalini
vermesi Altın ons fiyatı üzerinde ciddi hareketler
yaşanmasına sebep oldu. Powell gerçekleştirdiği
değerlendirmede ekonominin durumunun iyi olduğundan
bahsederken, Ekonomik görünümde bir değişiklik olmadığı
sürece bilanço daraltma planını değiştirmeyi
düşünmüyoruz, diye belirtti. Bundan sonraki süreçte
ekonomik verilerin önemi biraz daha arttı, olarak
değerlendirilebilir. 1334 seviyesinden geri çekilme yaşayan
Altın Ons fiyatı1334 seviyesini geçmesi durumunda 1342
seviyesine doğru yükseliş sergileyebilir. Geri çekilmelerde
ise 1327 kısa vadeli destek olarak takip edilebilir.
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USOİL Analizi
Arz kısıntılarının etkisi ile yükselişini hızlandıran WTI, dün
ABD ‘den açıklanan ham petrol stok verilerinin de
beklentilerin altında gelmesi ile yükselişine 65,53
seviyesine kadar devam etti. 65,53 seviyesinden geri
çekilme yaşayan WTI ‘ın bu seviyenin üstünde tutunması
durumunda hareketin 66,05 seviyesine doğru devam
etmesi beklenebilir. Geri çekilmelerde 65 ilk destek olarak
karşımıza çıkmakta. Bu seviyenin geçilmesi durumunda
64,58 takip edilebilecek diğer destek seviyesi olabilir. Gün
içerisinde arz kısıntılar ve kaya gazı arzı ile ilgili gelebilecek
olan haberler fiyatta hareketlenmeye yol açabilir.
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US500 Analizi
FED Başkanı Powell ‘ın açıklamaları S&P 500 endeks
vadelisine yaramadı ve fiyatta aşağı yönlü hareket
yaşanmasına sebep oldu.” Ekonomik görünümde bir
değişiklik olmadığı sürece bilanço daraltma planını
değiştirmeyi düşünmüyoruz.” Açıklamaları ile birlikte
bundan sonraki süreçte veriler önemini korumaya devam
edecek. 2719 seviyesinin üstünde tutunmakta zorlanan
endeksin satış baskısında kalmaya devam etmesi
durumunda 2696 desteği önemini korumakta. Vadeli
endeks fiyatında yukarı yönlü hareket için öncelikle 2719
seviyesi geçilmelidir. Bunu başarması durumunda
yükselişin 2743 seviyesine doğru devam etmesi
beklenebilir.
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USDJPY Analizi
Dün akşam saatlerinde FED kararı ve sonraki açıklamalar
ile birlikte USD ‘de meydana gelen değer kaybı USDJPY
paritesinin de aşağı yönlü hareketini destekleyerek fiyatın
106,02 seviyesinin altına kadar gerilemesine sebep oldu.
Sabahın ilk saatlerinde Japonya’dan açıklanan imalat PMI
rakamı sonrasında paritenin düşüşünü hızlandırdığı
gözlemlendi. Paritenin 105,70 seviyesi altında tutunması
durumunda satışların 105,40 seviyesine doğru devam
etmesi beklenebilir. Satışların düzeltmesinin yaşanması
durumunda ise 106,02 takip edilecek direnç seviyesi
olabilir.

Twitter’da bizi takip edin
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2017 yılı 4. Çeyrek Kâr Zarar Oranı : %28 - %72

