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• ABD konut başlangıçlarında 11 yılın zirvesi

Günün Önemli Takvim Verileri
• ABD konut başlangıçlarında 11 yılın zirvesi

Euro- Almanya Üretici Fiyat Endeksi (09:00)

• Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD ile Çin arasında ticaret alanında artan
gerginlikle ilgili uyarılarda bulundu.

ABD- FED Başkanı Powell Konuşması (16:30)

• General Electric Dow Jones Endeksinden çıkartıldı

Euro- Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin

• Maliye Bakanı Naci Ağbal, cari açığı aşağı çekmek için kamunun kemer sıkmasnın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Konuşması (16:30)

• Petrol OPEC toplantısı öncesi kayıplarını korudu

JPY- Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda’nın
Konuşması (16:30)
ABD- Mevcut Ev Satışları (17:00)
ABD- Ham Petrol Stokları (17:30)
TRY- Merkezi Hükümet Borç Stoku (17:30)

Destek Direnç
EURUSDAnalizi
Avrupa Merkez Bankası Başkan Mario Draghi Portekizde yaptığı
konuşmasında hala ciddi şekilde parasal genişlemeye ihtiyaç
olduğunu ve ilk faiz artırımının zamanlamasını belirlerken de
sabırlı olacaklarını belirtti. Konuşmasının içeriğine baktığımızda
“güvercin” tondaki açıklamaları EURUSD paritesinde geri satış
baskısına neden oldu diyebiliriz.ABD tarafında ise son 11 yılın en
iyi verisi olarak kayıtlara geçen Konut Başlangıçları ve ABD-ÇİN
arasındaki ticaret savaşları dolarda değer kazanımlarına neden
oldu diyebiliriz.EURUSD paritesinde daha önce deneyip
kıramadağı 1.1530 seviyesi önemli bir destek bandı, kırılması
halinde 1.1500 seviyelerinin altı denenebilir.Yukarı yönlü
toparlanmalarda ise 1.1590 ardından 1.1640 seviyeleri dikkat
edilmeli.
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USDTRY

USDTRYAnalizi
Bu hafta takip ettiğimiz yurt içinde yaşanan seçim süreci ve ilgili
açıklamalar piyasalarda olumsuz hava yaratırken ABD tarafından
açıklanan Türkiye’ye yönelik silah satışının durdurulması
yönündeki kararın etkilerini dün olumsuz yönde gördük.Dünya
gündeminde olan ticaret savaşları ise gelişmekte olan ülke
ekonomilerini olumsuz yönde etkilerken ABD tarafında ise değer
kazanımlarına devam ediyor.Gün içi baktığımızda yükselişlerin
sürmesi halinde 4.7550 seviyesi önemli bir direnç seviyesi,
hareketliliğin devam etmesi halinde 4.80 kritik seviyeler, aşağı
yönlü çekilmelerde ise 4.72 ve 4.7050 dikkat etmemiz gereken
önemli seviyeler diyebiliriz.
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XAUUSD

XAUUSDAnalizi
Dün özellikle piyasalarda çıkan haberlere göre ABD Başkanı
Donald Trump’ın 200 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirilecek
Çin menşeli ürünleri belirlemesi yönünde direktif verdiği
haberleri, diğer taraftanda Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan
açıklamada ise ticaret savaşı istemedikleri ancak herhangi bir
ticaret savaşından da korkmadıklarını vurguladılar.Önümüzdeki
süreçte gelen iki ülke arasındaki ticari açıklamalar XAUUSD
paritesinde sert hareketlilikler yaratabilir.Geri çekilmelerin devam
etmesi halinde 1270 seviyeleri kritik olabilir, kırılması halinde 1263
bir diğer önemli destek seviyesi.Yukarı yönlü hareketliliklerde ise
1277 ve 1281 bandları önemli diyebiliriz.
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USOILAnalizi
Viyana’da gerçekleşecek olan OPEC toplantısını takip edeceğimiz
bu hafta OPEC toplantı sonuşları oldukça etkili olabilir.Gün içi
Amerikan Petrol Enstitüsü haftalık ham petrol stokları verisi
açıklanacak özellikle veri sert hareketlilikler görülebilir.Aşağı yönlü
hareketliliklerde 64.20 seviyeleri önemli bir destek seviyesi oranın
kırılması halinde ise 63.40 bir diğer önemli destek bandı
diyebiliriz.Yukarı yönlü hareketliliklerde ise 65.70 seviyesi ve 66.80
önemli direnç seviyesi diyebiliriz.
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US500Analizi
Sert düşüşlerin ardından USD değer kazanımıyla verdiği kayıpları
geri alan S&P 500 endeks vadelisinde ABD tarafından gün içi
gelicek veriler takip edilebilir..Gün içi US500 paritesini takip
ettiğimizde önemli bir direnç seviyesi olan 2770 seviyesini kırması
halinde yukarı yönlü hareketine devam edebilir bi sonraki önemli
direnç seviyesi 2785.Aşağı yönlü geri çekilmelerde ise 2730 ve
2710 önemli destek seviyeleri.
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USDJPYAnalizi
USDJPY paritesine baktığımızda USD tarafından gelen olumlu
veriler ile birlikte değer kazanımlarına bağlı olarak yükselişler
takip ettik diyebiliriz.Yukarı yönlü hareketliliklerin devam etmesi
halinde 11020 seviyesi kritik olabilir kırılıp hareketlilğin devam
etmesi halinde bu sonraki önemli direnç seviyesi 110.60
seviyesi.Geri çekilmelerde ise 109.90 önemli bir destek seviyesi,
bir diğer önemli destek bandı ise 109.50 seviyesi.
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Twitter’da bizi takip edin
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2018 yılı 1. Çeyrek Kâr Zarar Oranı : %36,36 - %63,64

