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Trump'tan 200 milyar dolarlık vergi..

Günün Önemli Takvim Verileri
• New York Fed Başkanı Williams, sağlam büyüme, güçlü iş gücü piyasası ve enflasyon seviyesinin kendi beklentileri
doğrultusunda olduğunu belirtti.

• Atlanta Fed Başkanı Bostic, iş dünyasında yılın başında hayata geçen vergi indirimleriyle yükselen iyimserliğin
kaybolduğunu vurguladı.

• ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e daha önce açıkladığı tarifelere misillemeyle karşılık vermesi nedeniyle 200 milyar
dolarlık daha gümrük vergisi uygulanması talimatını verdi.

Euro- Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin
Konuşması (11:00)
Euro- ECB’den Praet’in konuşması (11:30)
ABD- Federal Açık Piyasa Komitesi Üyesi Bullard’ın

• Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'de hem iç hem dış finansman maliyetlerindeki artış ve liradaki
zayıflamanın büyümeyi aşağı çekeceğini belirtti

• Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: Hükümetimiz mali disiplini korumaya kararlı.
• Petrol fiyatları, traderların OPEC'in üretim tartışmalarını ve ABD ve Çin arasında artan ticaret anlaşmazlığını
değerlendirmeleri ile birlikte yatay seyretti.

Konuşması (14:00)
ABD- İnşaat İzinleri (15:30)
ABD- Konut Başlangıçları (May) (15:30)
ABD- Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol
Stokları (23:30)

Destek Direnç
EURUSDAnalizi
Dün özellikle piyasalarda takip ettiğimiz ABD Merkez Bankası
üyelerinin konuşmalarına baktığımızda iki konu öne çıktı
diyebiliriz.açıklamalara baktığımızda sağlam büyüme, güçlü iş
gücü piyasası ve enflasyon seviyesinin kendi beklentileri
doğrultusunda olduğunu belirten Fed üyeleri aynı zamanda Beyaz
Saray'ın ticaret politikalarının Amerikalı şirketlerin yatırım
planlarını olumsuz etkilediğini belirterek, kaygılarını ifade
ettiler.Sert düşüşün ardından bir miktar toparlayan EURUSD
paritesinde yukarı yönlü hareketlerde 1,1640 önemli bir direnç
bandı diyebiliriz.Geri çekilmelerde ise önemli bir seviye
olan1,1550 tekrar denenebilir.
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USDTRYAnalizi
Geçtiğimiz günlerdeki sert yükselişin ardından biraz daha sakin
ilerleyen USDTRY paritesinde bu hafta özellikle Seçim süreci
oldukça etkili olabilir.Seçim süreci ile ilgili gelen önemli gelişmeler
hareketlilikler yaratabilir.Gün içi USDTRY paritesini takip
ettiğimizde 4,70 bandı dikkat etmemiz gereken önemli bir destek
seviyesi.Yukarı yönlü hareketliliklerde ise 4,75 bandının üstünde
tutunması halinde yukarı yönlü hareket devam edebilir.
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XAUUSDAnalizi
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına baktığımızda ABD Başkanı
Donald Trump, Çin'e daha önce açıkladığı tarifelere misillemeyle
karşılık vermesi nedeniyle 200 milyar dolarlık daha gümrük vergisi
uygulanması talimatı vermesiyle sürekli yeni gelişmeler
görülebiliyor.Özellikle yeni gelebilecek sert açıklamalar altın
fiyatlarında etkili olabilir.XAUUSD paritesine baktığımızda sert
düşüş yaşadıktan sonra önemli bir destek bandı olan 1277
seviyesinden geri dönüş sağlamıştı.Yukarı yönlü hareketlerde
1283 seviyesi önemli bir direnç bandı diyebiliriz.
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USOILAnalizi
OPEC'in üretim artışı konusunda anlaşmaya varmaya yönelik
tartışmaları ve dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin
arasında artan dış ticaret gerilimi petrol fiyatlarında oldukça etkili
olabiliyor.Özellikle ileriki günlerde OPEC tarafından gelen
haberleri dikkatli takip etmemiz gerekiyor.Gün içi sert
volatilitelerin görülebiliceği USOIL paritesinde geri çekilmelerde
63.30 bandı önemli bir destek seviyesi, yukarı yönlü
hareketliliklerde ise 65.80 dikkat etmemiz gereken bir seviye
olabilir.
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US500Analizi
Sert düşüşlerin yaşandığı S&P 500 endeks vadelisinde ABD
tarafından gelen açıklamalar ve veriler takip edilebilir.Gün içi
US500 paritesini takip ettiğimizde önemli bir destek seviyesi olan
2730 seviyesini kırması halinde aşağı yönlü hareketine devam
edebilir bi sonraki önemli destek seviyesi 2715.Yukarı yönlü
hareketliliklerde ise 2760 önemli bir direnç seviyesi.
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USDJPYAnalizi
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 109,50 bandı takip etmemiz
gereken önemli bir seviye kırılması halinde düşüşler devam
edebilir.Geri çekilmelerde ise 110,00 seviyesi önemli bir direnç
seviyesi diyebiliriz.
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Twitter’da bizi takip edin
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2018 yılı 1. Çeyrek Kâr Zarar Oranı : %36,36 - %63,64

