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TÜFE Bekleniyor...

Günün Önemli Takvim Verileri
• ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ticaret Örgütü'nün ABD'ye kötü davrandığını söyledi.
• ABD Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Direktörü Hook, "Hedefimiz İran rejimine karşı baskıyı arttırarak petrol
satışlarını sıfıra indirmek" dedi.

AUD-Faiz Oranı Kararı (07:30)
TRY-Tüketici Fiyat Endeksi(TÜFE) (10:00)

• Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, "CDU ve CSU arasında yapılan yoğun görüşmeler sonucunda anlaştık" dedi.

GBP-İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (11:30)

• JPMorgan, ticaret savaşı endişeleri yükselirken gelişen piyasalardaki satışların çok sayıda "değer" yarattığını
söyledi.

EUR-Perakende Satışlar (12:00)
ABD- Fabrika Siparişleri (17:00)
EUR-ECB’den Praet Konuşması (19:00)
ABD- Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol
Stokları (23:30)

Destek Direnç
EURUSDAnalizi
Avrupa gündemindeki göçmen krizi ile yaşanan gelişmeler
paritede fiyatlanmalara neden olurken Almanya'da hükümet
sığınmacı krizinde anlaşmaya vardı.ABD tarafında ise başta ticaret
savaşları olmak üzere Başkan Donald Trump eksenli gelişmeler
takip ediliyor. ABD Başkanı Trump’ın Dünya Ticaret Örgütü’nden
ayrılmak istediğini açıklamasından sonra tedirginlik yaşayan
piyasalar, Ticaret Bakanı Wilbur Ross, örgütten çekilmeyi
konuşmak için zamanın daha erken olduğunu söylemesiyle
rahatladı. ABD’den gelecek verilerin yanı sıra ticaret savaşları ile
gelen haberler paritede sert hareketlere neden olabilir.Paritede
yukarı yönlü hareketlerde 1.1650 ve 1.1740 takip edilmesi gereken
önemli dirençler.Geri çekilmelerde ise 1,1590 ve 1.1510 takip
edilebilir.
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USDTRY

USDTRYAnalizi
USDTRY paritesi dün sabah saatlerinde dolar endeksindeki
değerlenmeye bağlı olarak yukarı yönlü hareket etse de 100
birimlik hareketli ortalamanın denk geldiği 4,6350 seviyesi
üzerinde
tutunma
gerçekleştiremeyerek
geri
çekilme
yaşadı.Bugün açıklanacak olan enflasyon verilerine bağlı olarak
fiyatlanmalar yaşanabilir.ABD tarafında ise özellikle gelişmekte
olan ülkeleri oldukça olumsuz etkileyen ticaret savaşları ile ilgili
haberler takip edilebilir.önemli bir direnç seviyesi olan 4.6350
kırılıp üstünde tutunulması halinde yukarı yönlü hareket devam
edebilir.Geri çekilmelerde ise 4.6150 ve 4.6070 takip edilmesi
gereken önemli destek noktaları diyebiliriz.
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XAUUSD

XAUUSDAnalizi
ABD Başkanı Trump, Dünya Ticaret Örgütü ile başlatılan pek çok
durumda ABD'nin haklı olmasına rağmen DTÖ'nin ABD'ye adil
davranmadığını söylemesinin ardından, ABD Ticaret Bakanı
Willbur Ross’un Dünya Ticaret Örgütünden geri çekilmeyi
tartışmak için çok erken olduğunu söylemesiyle rahatlayan
piyasalar Altın paritesinde son bir yılın en düşük seviyeleri
görülmesine neden oldu.1236 seviyesi oldukça önemli destek
seviyesi olarak takip edebiliriz.Yukarı yönlü hareketlerde ise
1240,50 ve 1242 seviyeleri önemli direnç seviyeleri olabilir.

Direnç 1
Direnç 2
Destek 1
Destek 2

USOILAnalizi
Hafta sonu ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suudi Arabistan’dan 2
milyon varile kadar petrol üretimini artırmak istemesi ve kabul
görmesi ile haftanın aşağı yönlü bir gap açılışı ile başlamasına
neden oldu diyebiliriz.Yukarı yönlü hareketliliklerde 73,50 önemli
bir direnç seviyesi diyebiliriz.aşağı yönlü çekilmelerde ise 72,50
önemli bir destek bandı diyebiliriz.
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US500Analizi
Haftaiçi ABD tarafından gelicek veriler ile hareketliliklerin
görüleblieceğ paritede özellikle ticaret savaşları ile ilgli gelebilecek
haberler etkili olabilir.Vadeli endekste yukarı yönlü hareketlerde
1.1650 ve 1.1740 takip edilmesi gereken önemli dirençler.Geri
çekilmelerde ise 1,1590 ve 1.1510 takip edilebilir.
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USDJPYAnalizi
Güvenli liman ihtiyacının şimdilik arka planda kalması ve özellikle
ABD endekslerindeki toparlanma çabaları JPY’nin değer kaybı
yaşamasına neden oldu. Önemli direnç olarak görülen 110,40
seviyesinin kırılımı ile birlikte alıcıların arttığı paritenin 110,70
seviyesini test ettiği gözlemlenmekte. Şu saatlerde 110,70
seviyesinin hemen altında bulunan paritenin bu seviye üzerinde
tutunması durumunda yükselişin 111,00 seviyesine doğru devam
etmesi beklenebilir. Geri çekilmelerde ise 110,40 önemli destek
olarka takip edilmelidir. Bugün ABD ‘den açıklanacak olan veriler
parite üzerinde etki yaratabilir. Açıklanacak veriler haricinde
özellikle ticaret savaşları ile ilgili ABD ‘den gelebilecek olan yeni
hamleler parite üzerinde etki yaratabileceğinden takip
edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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Twitter’da bizi takip edin
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2018 yılı 1. Çeyrek Kâr Zarar Oranı : %36,36 - %63,64

