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FOMC Tutanakları Açıklanacak...

Günün Önemli Takvim Verileri
• Fitch tarafından yazılan raporda, Türkiye'de para politikası bağımsızlığının azalmasının not

üzerinde baskı yaratacağı belirtildi.

• Kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P) yetkilisi, Türkiye'nin mali durumunun

TL'deki sert düşüş için harekete geçilmezse, oldukça hızlı kötüleşebileceğini kaydetti.

• ABD Başkanı Donald Trump, Çin'le yürütülen müzakerelerden memnun olmadığını belirterek,

"Neler olacağını göreceğiz, daha gidecek çok yolumuz var." dedi.

• Avrupa Birliği (AB), Avustralya ve Yeni Zelanda'yla Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerine

başlama kararı aldı.

Fransa-İmalat PMI (10:00)
Türkiye- Tüketici Güveni (10:00)
Almanya- İmalat PMI (10:30)
Euro- İmalat PMI (11:00)
İngiltere- TÜFE (11:30)
ABD- İmalat PMI (16:45)
ABD- Yeni Konut Satışları (17:00)

• Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Dumasında, ABD ve diğer ülkelerin Rusya’ya yönelik

olası yaptırımlarına cevap verme hakkı imkanı tanıyan yasa tasarısı kabul edildi.

• Özel sektörün fonladığı Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verileri, ham petrol stoklarının geçen

ABD- Ham Petrol Stokları (17:30)
ABD-FOMC Toplantı Tutanakları (21:00)

hafta 1.33 milyon varil düştüğünü gösterdi.

Destek Direnç
EURUSDAnalizi
Ekonomik takvimdeki sakinlik EURUSD paritesinin üzerinde de
etki yaratarak paritenin yatay ve sakin bir görünüm kazanmasını
sağladı. Bugün ekoomik takvim yoğunluğu yüksek, Avrupa bölgesi
‘nden gelecek olan İmalat PMI rakamları ve sonrasında ABD
veriler fiyatta hareketlenmeye yol açabilir. Ayrıca ABD ‘den akşam
saatlerine açıklanacak olan FOMC toplantı tutanakları FED ‘in
gelecek dönemlere ait atabileceği adımlarla ilgili fikir
verebileceğinden paritede hareketlenmeye yol açabilir. 1,1805
üzerinde 1,1845 e doğru atak yapan parite tekrardan satış
baskısında kalarak şu saatlerde 1,1765 seviyesinin altında
tutunmaya çalışmakta. Gün içerisidne satış baskısının artması
durumunda 1,1725 kısa vadeli destek olrak takip edilebilir. Bu
seviyenin geçilmesi satışları hızlandırabilir. Yukarı yönlü
hareketlerde 1,1805 takip edilebilecek direnç seviyesi olarak
karşımıza çıkmakta.
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USDTRYAnalizi
Dün sabah saatlerinde ABD tahvil fazilerindeki geri çekilme ile
birlikte önceki günlere göre pozitif seyir izleyen TL, kredi
derecelendirme kuruluşu Fitch ‘in negatif açıklamaları sonrası
yönünü tekrardan yukarı çevirdi. Fitch’in arından diğer kredi
derecelendirme kuruluşu S&P ‘nin de negatif yorumları yukarı
hareketi tetikledi ve kritik seviyelerin ardından hareketini
hızlandıran parite, gece Asya seansının başında gelen alımlarla
birlikte 4,82 seviyesi yakınlarına kadar yükseldi. Bugün ekonomik
takvim yoğunluğu fazla parite gelen verilere göre yön arayışına
girebilir. Ayrıca TCMB ‘nin geçen haftaki açıklamasının ardından
yeni bir açıklama yapması ya da hamlede bulunması fiyatta
hareketlenmeye yol açabilir. 4,75 seviyesinin üstünde fiyatlanan
paritenin yönünü tekrardan yukarı çevirmesi durumunda 4,7795
test edilmek istenebilir. Geri çekilmenin devam etmesi ve 4,75
seviyesinin altına inilmesi durumunda 4,7240 seviyesi takip
edilebilir.
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XAUUSDAnalizi
Haftaya sakin başlayan Altın Ons fiyatı, ekonomik takvimdeki
sakinlik ile yatay görünümünü devam ettirdi. Üst tarafta 1296
seviyesini geçmekte zorlanan Altın Ons, bugün ekonomik
takvimdeki ABD verileri sonrasında hareketlenme yaşayabilir.
Özellikle akşam saatlerinde ABD ‘den açıklanacak olan FOMC
toplantı tutanakları verisi sonrası, FED ‘in faiz artırım süreci ile
ilgili bilgiler fiyattaki hareketleri hızlandırabilir. Fiyatın satış
baskısında kalması ve 1289 seviyesinin altında tutunması
durumunda 1282 seviyesi test edilmek istenebilir. 1282 aşağı
yönlü hareketin devamı için öemli bir destek görünümünde.
Yukarı hareketlerde 1296 iyi direnç olarak gözükse de
yükselişlerin kalıcı olabilmesi adına 1303 seviyesi takip
edilmelidir.
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USOILAnalizi
72,64 seviyesinin üstünü deneyen ancak kalıcı olmayı
başaramayan WTI, geri çekilme yaşayarak 72,02 destek
seviyesinin altına geriledi. Bugün ABD ‘den açıklanacak olan Ham
petrol stokları verisi fiyat üzerinde etkili olacaktır. Petrol verisinin
yanında bugün ABD ‘den açıklanacak olan FOMC toplantı
tutanakları WTI fiyatı üzerinde etki yaratabilir. Fiyatın satış
baskısında kalmaya devam etmesi durumunda 50 birimlik
hareketli ortalamanın yakın olduğu 71,60 kısa vadeli destek
olarak takip edilebilir. Yönün tekrar yukarı dönmesi durumunda
ise 72,02 ilk direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyenin üstünde
tutunma yükselişlerin devamını getirebilir.
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US500Analizi
S&P500 endeks vadelisinin yükselişine tekrardan Trump engeli
çıktı. ABD başkanı Trump yapmış olduğu açıklamada Çin ile ilgili
müzakerelerden memnun olmadığını ve katedilecek çok yol
olduğunu açıklaması ile endeksin geri çekilme yaşamasına sebep
oldu. 2723 seviyesinin altına sarkan endeks vadelisinin geri
çekilmeye devam etmesi durumunda 2695 seviyesi test edilmek
istenebilir. Yükseliş için öncelikle 2723 seviyesi üzerinde
tutunması gerekmektedir. Bunu başarması durumunda
yükselilşlerin biraz daha devam etmesi beklenebilir. Bugün ABD
‘den açıklanacak olan FOMC toplantı tutanakları endeks üzerinde
etki yaratabilir.
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USDJPYAnalizi
4 saatlik grafikteki yükseliş trendi içierisindeki hareketine devam
eden USDJPY gece Asya seansında geri çekilme yaşayarak trend
desteği yakınlarına kadar geriledi. 110,40 seviyesi trend desteğine
denk gelmesi ve aynı zamanda 50 birimlik hareketli ortalamanın
da bu seviyeye yakın olması nedeni ile yüksek önem arz etmekte.
Bu seviyenin kırılması satışların hızlanmasına sebep olabilir.
Bugün ABD ‘den açıklanacak olan veriler ve akşam satindeki
FOMC toplantı tutanakları fiyatta sert hareketlerin yaşanmasına
neden olabilir. Gün içerisinde trend yönlü hareketin olması
durumunda 110,70 seviyesi test edilmek istenebilir.

Twitter’da bizi takip edin
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Sorularınız için analiz@alnusyatirim.com

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

