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Petrol Fiyatları Sert Düştü...

Günün Önemli Takvim Verileri
• Türkiye'nin ABD'den ithalatı arttı.

Türkiye- Çeyreklik İşsizlik Ortalaması (10:00) Türkiye-

• İşsizlik oranı Mart ayında yüzde 10.1 oldu
• CDU Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel ile Seehofer arasında sığınmacı ve iltica konularının çözümüne ilişkin
yaşanan görüş ayrılığı sürüyor

Bütçe Dengesi (12:00)
ABD- FOMC Üyesi Dudley’in Konuşması(15:45)

• İran: 3 OPEC üyesi üretimin artmasını veto edecek

Rusya- GSYİH Çeyreklik (16:00)

• Petrol fiyatları, Suudi Arabistran ve Rusya'nın diğer üreticilerle üretim konusunda anlaşmazlığa düşmesi ile birlikte

ABD- FOMC Üyesi Bostic’in Konuşması (20:00)

geriledi

Euro- Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin
Konuşması (20:30)

Destek Direnç
EURUSDAnalizi
Geçtiğimiz hafta yaşanan oldukça yoğun ve önemli gelişmelerin
etkisi bu haftada piyasalarda etkili olabilir.Özellikle haftanın ilk
günü olan bugün ekonomik takvim bakımından oldukça sakin
diyebiliriz.Bugün takip etmemiz gereken en önemli konu Avrupa
Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin konuşması olacak .Dolardaki
değer kazanımıyla beraber 1.1550 kadar gerileyen EURUSD
paritesi gün içi hareketliliklerini sürdürebilir.Aşağı yönlü
hareketlerin devam etmesi halinde 1.1550 bandı önemli destek
bandı diyebiliriz.Toparlanmanın gerçekleşmesi halinde ise dikkat
etmemiz gereken seviyeler 1.1600.
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USDTRYAnalizi
Geçtiğimiz hafta ABD tarafından gelen olumlu veriler ve dolardaki
değer kazanımıyla berabar, Avrupa Merkez Bankası kararının
gelişmekte olan ülkelere etkileri ile 4,73 seviyelerine tekrardan
yükselen USDTRY paritesi gün içi hareketlerine devam
edebilir.Özelllikle bu hafta seçim süreci fiyatlanmalarda etkili
olabilir.Yukarı yönlü yükselmelerin devam etmesi halinde 4.75
seviyesi önemli bir direnç bandı diyebiliriz.Üstünde tutunduğu
sürece 4,80 bandı denenebilir.Geri çekilmelerde ise 4,70 seviyesi
önemli bir destek bandı diyebiliriz.
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XAUUSDAnalizi
Altın fiyatları, Cuma günü büyük ekonomiler arasında faiz
görünümü konusundaki farklılaşmaya bağlı olarak sert düşüş
gerçekleştirdi.1280 seviyelerinde takip ettiğimiz altın paritesi
gelicek yeni veriler ile beraber sert hareketlerine devam
edebilir.XAUUSD paritesinde geri çekilmelerde takip etmemiz
gereken ilk destek seviyesi 1274 bandı kırılması halinde aşağı
yönlü hareket devam edebilir.Yukarı yönlü hareketlerde ise 1285
bandı önemli direnç seviyesi diyebiliriz.
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USOILAnalizi
Petrol fiyatları, Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretimi artırıp
artırmama konusunda diğer üreticilerle müdadeleye hazırlanması
ve Çin ve ABD'nin dış ticaret konularında birbirini tehdit etmesi ile
birlikte varil başına 65 doların altına geriledi.Yeni gelişmeler
fiyatlarda etkili olabilir.Kısa vadede takip etmemiz gereken en
önemli destek seviyesi 63 bandı olabilir.Yukarı yönlü
hareketliliklerde ise 64,50 önemli direnç seviyesi takip edilebilir.
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US500Analizi
2760 seviyesine kadar gerileyen S&P 500 endeks vadelisi önemli
bir destek seviyesi olan 2760 kıramayıp bu seviyeden toparlanma
gerçekleştirmişti.Geri çekilmelerde bu önemli seviyenin kırılması
halinde bi sonraki önemli destek bandı 2740 olarak
gözükmekte.Yukarı yönlü hareketlerde ise karşılaşacağımız en
önemli seviye 2790 seviyeleri buranın üstünde kalması halinde
2800 seviyeler bir sonraki önemli direnç bandı olabilir.
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USDJPYAnalizi
ABD tarafından gelen olumlu haberler ile 110,10 seviyelerine
kadar geri çekilen USDJPY paritesi bu haftaiçi gelicek ekonomik
veriler ile hareketlilik yaşayabilir.Özellikle son zamanlarda ticaret
savaşları ile ilgili haberler paritede hareketlilik yaratabilir. Gün içi
aşağı yönlü çekilmelerin devam etmesi halinde 110,00 bandı takip
etmemiz gereken önemli bir seviye kırılması halinde düşüşler
devam edebilir.Geri çekilmelerde ise 110,30 seviyesi önemli bir
direnç seviyesi diyebiliriz
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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

