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AMB Kararı Bekleniyor...

Günün Önemli Takvim Verileri
• Fed politika faizini 25 baz puan artırdı

Almanya- Tüketici Fiyat Endeksi (09:00)

• Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), Haziran ayı toplantısında faiz artışına dair beklentilerini 4'e çıkardı.
• Fed Başkanı Powell, Haziran toplantısının ardından gerçekleştirdiği toplantıda "Mart'tan beri enflasyona bakışımızı
değiştirecek bir şey olmadı" dedi.

Fransa- Tüketici Fiyat Endeksi (09:45)
İngiltere- Perakende Satışlar (11:30)

• ABD'de ÜFE Mayıs'ta beklenenden hızlı arttı.

Euro-Mevduat Hesap Oranı (14:45)

• Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 4,5, gelecek yılın

Euro-ECB Marjinal Borçlanma Oranı (14:45)

sonunda ise yüzde 3,6 seviyesinde büyümesinin beklendiğini açıkladı.

• Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Bakanlık sayısını azaltıyoruz, kamuda tasarrufa gideceğiz" dedi.
• İngiltere'de Başbakan May, AB'den geri çekilme yasası için parlamentodaki oylamayı kazandı.
• Fitch, 2018 ve 2019 yılları için Brent petrol ve Batı Teksas Petrolü (WTI) tahminlerini yükseltti.

Euro-Faiz Oranı Kararı (14:45)
ABD-Perakande Satışlar (15:30)
Euro-Avrupa Merkez Bankası Basın Açıklaması(15:30)

• ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 4,1 milyon varil azaldı.
• Çin Merkez Bankası faiz oranlarında değişiklik yapmadı.

Destek Direnç

EURUSDAnalizi
ABD Merkez bankası dün akşam yapılan para politikası
toplantısında beklendiği gibi 25 Baz puan faiz artışı gerçekleştirdi
ve ekonomik görüntüleri hakkında iy bir seyir izlediklerini , işsizlik
ve enflasyonun düşük seviyelerde olduğunu belirttiler.USD
tarafından gelen olumlu verilerle beraber 1.1740 seviyelerine
kadar gerileyen EURUSD paritesi önemli bir destek olan bu bandı
kıramayıp geri çekildi.Gün içi Avrupa Merkez bankası tarafından
gelicek karar EURUSD paritesi için oldukça önemli olabilir.
Toparlanmanın sürmesi haline yukarı yönlü hareketlerde ilk takip
etmemiz gereken nokta 1.1800 bandı onu kırması halinde yukarı
yönlü hareket devam edebilir.Geri çekilmelerde ise 1.1760 ve
ardından 1.1740 dikkat etmemiz gereken önemli noktalar.
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USDTRYAnalizi
Dün gün içi gelen açıklamalar ile beraber sert yükselişler
gözlemlediğimiz USDTRY paritesinde 4.70 seviyelerine kadar
yükselme görülmüş, ardından 4,62 seviyelerine kadar
gevşemişti.ABD Merkez Bankası tarafından açıklanan faiz kararı ile
birlikte USD tarafının değerlenmesi ile tekrar 4,66 seviyelerine
ulaştık.Bugün açıklanacak olan Avrupa Merkez bankası tarafından
tahvil alım programını sonlandırma konusunda açıklanan karar
özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeleri etkileyebilir.Yukarı
yönlü hareketliliğin sürmesi halinde 4,70 bandı bizim için önemli
seviye, kırılması halinde yukarı yönlü hareket devam edebilir.Geri
çekilmelerde ise 4,63 bandı takip edilecek ilk destek konumunda.
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XAUUSDAnalizi
Altın Ons fiyatına günlük grafikte baktığımızda yatay olarak
seyretmekte ve sıkışmasına devam etmekte.Yine gün içinde
gelicek olan haberler XAUUSD paritesi fiyatlanmasında etkili
olabilir.1300 seviyelerin üstünde tutunması halinde yukarı yönlü
hareketliliklerde 1310 bandı önemli bir seviye kırılması halinde
yukarı yönlü hareketlilik devam edebilir.Geri çekilmelerde ise
1293 bandının kırılıp aşağısında tutunması halinde 1289 önemli
bir destek bandı konumunda.

4.6350
4.6730
4.5940
4.4970

XAUUSD
Direnç 1
Direnç 2
Destek 1
Destek 2

USOILAnalizi
Rusya’nın, bazı petrol üreticisi ülkeler ile Petrol İhraç Eden Ülkeler
Örgütü (OPEC) arasında varılan üretim kısıntısı anlaşmasındaki
üretim kotalarının arttırılmasını teklif edeceğine dair gelen
haberler ve ardından açıklanan ABD'de ham petrol stoklarının,
geçtiğimiz hafta 4.14 milyon varil azalmasıyla beraber hareketli bir
gün geçiren USOİL paritesi 66.50 seviyesine kadar sert bir yükseliş
gerçekleştirdi.Yukarı yönlü hareketliliklerin sürmesi halinde 67
bandı önemli bir direnç seviyesi olabilir.Satış baskılarının artması
ve paritenin aşağı yönlü hareket etmesi halinde ise 66,00 bandı
önemli bir destek seviyesi olabilir.
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US500Analizi
FED kararı ile önemli bir direnç seviyesi olan 2787 bandından sert
bir düşüş yaşayan S&P 500 endeks vadelisi aşağı yönlü hareketine
devam etmesi halinde 2760 seviyeleri deneneblir.2760
seviyelerinin altında tutunması halinde ise bu sonraki önemli
destek bandı ise 2730 olabilir. yaşayan S&P 500 endeks
vadelisinin tekrar yönünü yukarı çevirmesi halinde ise 2787 bandı
takip edilmesi gereken kritik seviye olabilir.
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USDJPYAnalizi
USDJPY paritesi 110,700 seviyelerine kadar yükselmiş, önemli bir
direnç olan bu seviyeyi kıramayıp geri çekilmişti.Dün akşam
açıklanan Amerikan Merkez Bankası para politikası kararı ile sert
bir hareketlilik gerçekleştirsede geri çekilmesine devam
etmekte.Gün içi çekilmenin devam etmesi halinde 109,900 bandı
takip etmemiz gereken önemli bir seviye.Bu seviyenin altında
tutunması halinde ise 109,500 seviyeleri kritik olabilir.Yukarı yönlü
hareketliliklerde ise 110.400 seviyeler önemli bir direnç seviyesi
diyebiliriz.
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Twitter’da bizi takip edin

110.70
111.00
110.40
110.00

#AlnusYatirim

Sorularınız için analiz@alnusyatirim.com

2018 yılı 1. Çeyrek Kâr Zarar Oranı : %36,36 - %63,64

