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• OPEC Toplantısı bekleniyor...

Günün Önemli Takvim Verileri
• ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Bloomberg TV'ye verdiği röportajda ABD'nin ticaret savaşında elinin daha
güçlü olduğunu söyledi.

EUR- Fransa Gayri Safi Yurtiçi Hasıla(1.çeyrek) (09:45)

• Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ekonomide herhangi bir ısınma işareti göremediğini ifade etti.

EUR- Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi

• Türkiye'ye uluslararası net doğrudan yatırım girişi % 21.9 azaldı.

(10:30)

• IMF Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nde "sert" yavaşlama beklemediğini söyledi

EUR- Avrupa Maliye Bakanları Toplantısı (Belirsiz)

• AMB Yönetim Kurulu üyesi Villeroy, merkez bankalarının küresel ekonomiyi yeniden kurtaramayacağını belirtti

CAD- Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (15:30)

• Meksika Merkez Bankası faizi 25 baz puan artırdı, gecelik faiz oranı %7.75 oldu

CAD- Çekirdek Perakende Satışlar (15:30)

• Japonya'da çekirdek enflasyon Mayıs'ta yıllık yüzde 0.7 ile beklentiyi karşıladı

ABD- Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (16:45)

• Petrol fiyatları, OPEC ve ortaklarının üretim konusunda ön anlaşmaya varmalarının ardından 66 dolar
civarında seyretti

Destek Direnç
EURUSDAnalizi
Dün Faiz kararlarını açıklayan İsviçre Merkez Bankası ve İngiltere
Merkez Bankası Avrupa Bölgesinde takip ettiğimiz önemli
gelişmelerdi. İsviçre Merkez Bankası faz oranlarında değişikliğe
gitmeyerek banka, mevduat faizini eksi yüzde 0.75 seviyesinde
sabit bıraktı İngiltere Merkez Bankası ise 3'e karşı 6 oyla aldığı
kararla faiz oranını değiştirmeyerek %0.5'te, varlık alım
programını da 435 milyar sterlinde tuttu.Avrupa ve ABD
tarafından gelicek gelişmeler takip edilebilir. EURUSD paritesinde
Toparlanmanın sürmesi halinde Gün içi kırmakta zorlandığı
1.1630 direnç seviyesi takip edilebilir, bir sonraki önemli direnç
seviyesi ise 1.1750 seviyesi, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.1590 ve
1.1500 seviyeleri önemli destek seviyeleri.
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USDTRYAnalizi
Haftasonu gerçekleşen seçim sürecinde, seçim sonuçlarına göre
sert hareketlilikler yaşayabileceğimiz USDTRY paritesinde gün içi
ABD-Çin arasındaki ticaret savaşına dair olabilecek gelişmeler
dolar endeksine bağlı olarak paritede etkili olabilir. Yukarı yönlü
hareketliliklerde 4.7500 ve ardından 4.7750 seviyeleri oldukça
önemli, kırılıp üstünde tutunmaları halinde hareket devam
edebilir.Paritede aşağı yönlü hareketliliklerde ise 4.7290 ve 4.7000
seviyeleri önemli destek seviyeleri takip edilmesi gerekebilir.
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XAUUSDAnalizi
Altın paritesine baktığımızda ABD-Çin arasında yaşanan ticaret
savaşları sakin seyrederken, Çİn Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao
Feng yaptığı açıklamada, Çin, ABD ile önceki ticari müzakerelerinin
yapıcı olduğuna inanıyordu, ancak ABD hükümeti öngörülemez ve
zorlayıcı hale geldi. Pekin buna güçlü bir şekilde yanıt vermeli"
dedi. Çin'in buna niceliksel ve niteliksel araçlarla yanıt vermeye
tamamen hazır olduğunu belirtti. Taraflardan birisince gelicek
açıklama paritede sert hareketlere neden olabilir.Gün içi
yükselişlerin sürdüğü paritede 1270 bandı önemli bir direnç
seviyesi kırılması halinde 1276 denenbilir.Geri çekilmelerde ise
1264 ve 1260 seviyeleri önemli destek seviyeleri olabilir.
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USOILAnalizi
Sakin ilerleyen petrol fiyatlarında bugün takip etmemiz gereken
en önemli gelişme OPEC toplantısı.Vİyana da gerçekleşecek OPEC
toplantısı gelicek kararlara bağlı olarak sert hareketler
görülebilir.Aşağı yönlü hareketlerin yaşanması halinde 64.20
seviyeleri oldukça kritik destek seviyesi olabilir.Kırılması ve
hareketin devam etmesi halinde 61.50 seviyeleri bir sonraki
önemli destek seviyesi, yukarı yönlü hareketlerde ise 66,30 önemli
bir direnç seviyesi, kırılıp hareketin devam etmesi halinde 69.00
seviyesi bir sonrakii önemli direnç seviyesi.
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US500Analizi
ABD-Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarında sürecin biraz daha
sakinleşmesi, ABD tarafından gelen olumlu haberler ile değer
kazanımları gördüğümüz US500 vadeli endekste yeni gelişmeler
yakından takip edilmeli.Yükselişlerde 2785 bandı oldukça önemli
bir
direnç
seviyesi
kırılması
halinde
2815
seviyesi
denenebilir.Düşüşlerde ise 2740 ve 2715 seviyeleri oldukça önemli
destek seviyeleri denenebilir.

Destek 1
Destek 2

66.05
67.50
65.00
63.50

US500

USDJPYAnalizi
ABD ile Çin arasında ticaret savaşının ile gelişmelere dayalı
endişelerin azalmasının ardından ABD Dolarına olan ilginin devam
etmesi USDJPY paritesinde yükselişlerin devam etmesine neden
oldu. .Yukarı yönlü hareketlerin yaşanması halinde 110.90
seviyeleri oldukça kritik direnç seviyesi olabilir.Kırılması ve
hareketin devam etmesi halinde 112.00 seviyeleri bir sonraki
önemli direnç seviyesi, aşağı yönlü hareketlerde ise 119,50 önemli
bir destek seviyesi, kırılıp hareketin devam etmesi halinde 118.70
seviyesi bir sonrakii önemli destek 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

