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FED Beklentiye Paralel Hareket Etti...

Günün Önemli Takvim Verileri
• ABD Merkez Bankası (Fed), gösterge faiz oranını, beklentiler doğrultusunda 2,00-2,25 aralığında sabit tuttu ancak
kademeli faiz artırımlarına devam edileceğinin işaretlerini verdi.
• ABD'de yapılan Kongre ara seçimleri sonucunda Temsilciler Meclisi'nde kontrolü ele geçiren Demokratların, Başkan
Donald Trump'ın dış politikasını soruşturmaya hazırlandığı belirtildi.
• Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Mario Draghi, yaptığı açıklamada, "Önemli miktarda parasal genişleme hala
gerekli" dedi.
• Draghi, "Enflasyonun hedefe yakınsamaya devam etmesi bekleniyor. Ticari gerginliğin yükselmesi güveni etkiliyor.
Korumacılık, gelişen piyasalar ve oynaklık gibi riskler ortaya çıkıyor" açıklamasını yaptı.
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• Avrupa Birliği'nin İtalya bütçe açığı hedefi yüzde 2.9 ile hükümetin yüzde 2.4'lük hedefinin üzerinde.
• ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre haftalık işsizlik maaşı başvuruları 3 Kasım'da sona eren haftada bin kişi
azalarak 214 bin oldu.
• Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, küresel büyümenin önümüzdeki dönemde küresel likidite
daralması ve artan ticaret gerilimleri ile yavaşlamasının beklendiğini bildirdi.

Destek Direnç
EURUSDAnalizi
EURUSD paritesi 100 günlük hareketli ortalamanın da bulunduğu
1,1435 seviyesini geçmekte başarılı olamayınca satış baskısında
kalmaya dün de devam etti. 1,1410 seviyesinin altında hareketin
hızlandığı gözlemlenmekte. Dün FED ‘in faiz kararı açıklanırken
oranlarda herhangi bir değişiklik olmamasına karşın kademeli faiz
artışına devam edileceği ile ilgili açıklamalar paritede aşağı yönlü
baskının artmasını sağladı. Bugün ekonomik takvimde Euro
bölgesi’nde veri akışı sakinken ABD ‘den açıklanacak olan ÜFE verileri
paritede hareketlenmeye yol açabileceğinden takip edilmesinda fayda
bulunmaktadır. Şu saatlerde 1,1350 desteğinin altında tutunmaya
çalışan paritenin bunu başarması durumunda satışların 1,1323
seviyesi yakınlarına doğru devam etmesi beklenebilir. Ancak EURUSD
paritesinde satışların yeni bir hikaye yaratması için 1,1300 seviyesinin
altında tutunma görülmelidir. Paritenin 1,1350 seviyesinin üstüne geri
attması durumunda 1,1380 yukarıda takip edilebilecek ilk direnç
seviyesi olarak karşımıza çıkmakta.
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USDTRYAnalizi
Dün global piysalarda ABD doları’ndaki değerlenme USDTRY
paritesinde de yuakrı yönlü hareketlerin yaşanamsına neden oldu. Şu
saatlerde 5,4565 seviyesinin üstünde bulunan ve 4 saatlik grafikteki
düşüş trendinin üst bandını zorlayan parite burayı geçip geçemeyeceği
önemli. Paritede trend yönlü hareketin devam etmesi ve 5,4565
seviyesinin altına geri inmesi durumunda aşağı yönlü hareketin ilk
olarak 5,4145 desteğine doğru devam etmesi beklenebilir. Ancak
USDTRY paritesinin düşüş trendinin üst bandını geçmesi ve 5,4915
seviyesini test etmesi durumunda bu seviyenin geçilip geçilemeyeceği
kritik. 5,4915 seviyesinin geçilmesi paritede yuakrı yönlü hareketin
hızlanmasına sebep olabilir. Bugün ekonomik takvime bakıldığında
Türkiye tarafında veri akışı sakin olmakla birlikte ABD’den açıklanacak
olan ÜFE verileri fiyat üzerine etki edebileceğinden takip edilmesinde
fayda bulunmaktadır.
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XAUUSDAnalizi
Altın ons üzerindeki satış baskısını dün de atamazken yeni güne satıcılı
şekilde başladı. Önemli destek olrak belirttiğimiz 1222 seviyesinin
altında hareketin hızlandığı ve 50 günlük hareketli ortalamadan tepki
aldığı gözlenmekte. FED ‘in dün akşamki faiz kararında oran
değişmezken, ilerleyen süreçte kademeli faiz artışının devam
edeceğine dair açıklamalar satış baskısının artmasına neden oldu.
1222 seviyesinin altında bulunan altın ons ‘un aşağı yönlü hareketine
devam etmesi durumunda 1213 seviyesi aşağı takip edilbilecek ilk
destek seviyesi olarak karşımıza çıkmakta. 1213 seviyesinin kırılımı
satış baskısının artmasına sebep olabileceğinden dikkatle takip
edilmelidir. Yukarıda ise 1222 seviyesinin üzerine tekrardan geçilmesi
ve kalıcı olunması yükseişin 1232 seviyesine doğru devam etmesine
neden olabilir. Bugün ABD ‘den açıklanacak olan ÜFE verisi fiyatta
hareketlenmeye yol açabileceğinden takip edilmesinde fayda
bulunmaktadır.
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USOILAnalizi
WTI 4 saatlik grafikte oluşturduğu düşüş trendi içerisindeki hareketine
devam ediyor. Fiyat başını yukarı kaldırmakta zorlanmaya dün de
devam etti. 62,36 seviyesinin üstünü deneyen WTI gelen satışlar ile
bilikte 690,34 desteği yakınlarına kadar geriledi ve buralardan
toparlanmaya çalışmakta. Şu saatlerde 60,76 seviyesini test eden
parietnin bunu başarması durumunda trend içinde düzeltme çabası
artabilir ve ilk aşamada 61,10 seviyesi test edilmek istenebilir. Ancak
trend içinde düzeltme yapabilmesi için 61,84 seviyesi üzerinde
tutunma beklememiz gerekmektedir. Bu seviyenin altındaki yükselişler
tepki olarak kalabilir. Paritede satış baskısının devam etmesi
durumunda 60,34 kısa vadeli destek olarak gözükmekte. Bu seviyenin
kırılımı satışların hızlanmasına sebep olabilir. Ekonomik takvimde
petrol için veri bulunmazken, özellikle 2019 yılı içerisinde petrol arzına
ilişkin gelebilecek olan açıklamalar fiyat üzerine etki edebileceğinden
takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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US500Analizi
ABD ara seçimleri sonuçlarında Demokratların temsilciler meclisi ‘nde
çoğunluğu sağlamasının yarattığı pozitif görünüm dün yerini sakinliğie
ve sert yükselişin düzeltmesine bıraktı. 100 günlük hareketli
ortalamadan geri çekilme yaşayan S&P 500 endeks vadelisi şu satlerde
tekrardan 2807 seviyesinin üstüne çıkmaya çalışmakta. Bunu
başarması durumunda yükselişin 2829 seviyesine doğru devamı
görülebilir. Ancak endekste satış baskısının oluşması durumunda ise
2787 seviyesi taip edilebilecek ilk destek olarak karşımıza çıkmakta.
Bugün ABD ‘den açıklanacak olan veriler parite fiaytı üzerine etki
edebileceğinden takip edilmesinda fayda bulunmaktadır. Ayrıca
özellikle Demokratların Trump ‘ın ticaret politikarlarına karşı
atabilecekleri adımlar endeks fiaytı üzerine etki edebileceğinden konu
ile ilgili gelişmeler yakından takip edilmelidir.
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USDJPYAnalizi
Dün Dolar endeksi’ndeki yukarı yönlü hareket USDJPY paritesinde de
yukarı yönlü hareketi destekledi. Özellikle FED faiz kararı sonrasında
hareketin sertleştiği ve Asya seansında da yükselişin düzeltmesinin
yaşandığı gözlemlenmekte. 114,07 seviyesinden 113,83 seviyesine
gerileyen paritenin gün içerisinde yukarı yönlü hareketine devam
etmesi durumunda 114,07 seviyesi tekrardan test edilebilir. Paritede
yükselişin devam edebilmesi için öncelikle 114,07 seviyesinin üzerinde
tutunma gerçekleşmelidir. Paritenin bunu başarması durumunda
yükselişin hızlanması beklenebilir. Dünkü yükselişin düzeltmesinin
devam etmesi durumunda ise 113,83 seviyesinin altına geri salınım
olması satış baskısının artmasına ve hareketin 113,57 seviyesine doğru
devam etmesi beklenebilir. Bugün ABD ‘den açıklanacak olan veriler
parite fiyatına etki edebileceğinden takip edilmesinde fayda
bulunmaktadır.
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2018 yılı 3. Çeyrek Kâr -Zarar Oranı : %42,86- %57,14

