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Powell Doları Değerlendirdi...
Piyasalarda Bugün
• Powell kongrede gerçekleştirdiği sunumunda büyüme görünümünün güçlü seyrettiğini, finans
piyasalarındaki son oynaklığın ekonomi üzerinde etkisi olmayacağını, bu anlamda kademeli
faiz artışlarının devam edebileceğini belirtti.
• Powell 12 aylık enflasyonun yukarı yönlü hareket etmesini beklediklerini ve orta vadede
FOMC'nin yüzde 2'ik hedefine yakın seviyelerde stabilize olacağını öngördü.

Günün Önemli Takvim Verileri
Türkiye- Ticaret Açığı (10:00)
Euro- Fransa Tüketici Fiyat Endeksi (10:45)
Euro - Almanya İşsizlik Oranı Değişimi (12:00)

• Powell ücretlerin de hızlı şekilde artacağını ifade etti.

Euro- Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (13:00)

• Bundesbank Başkanı Jens Weidmann Avrupa Merkez Bankası ‘nın 2019 ‘da faiz artırabilme
ihtimalinin gerçek dışı olmadığını belirtti.

Amerika- Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (16:30)
Amerika- Askıdaki Konut Satışları (Aylık) (18:00)

• ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Ocak ayında beklenmedik şekilde yüzde 3.7 düştü. Beklenti
yüzde 2 düşüştü.

Amerika- Ham Petrol Stokları (18:30)

Piyasalarda Bugün

Destek Direnç

EURUSD Analizi
FED Başkanı Powell ‘ın kongrede gerçekleştirdiği
sunumdaki “şahin” tavrı Doların değerlenmesini
sağlayarak EURUSD paritesinde sert hareketlerin
oluşmasına neden oldu. Powell yaptığı sunumda
ekonominin durumunu iyi olarak belirtip, kademeli faiz
artışının devam edeceğini belirtmesi tahvil fazileri ile
birlikte Doların da değer kazanımını hızlandırdı. 1,2285
desteğinin kırılımı ile satışların hızlandığı parite 1,2215
seviyesi üzerinde tutunmaya çalışmakta. Gün içerisinde
bu seviyenin kırılması ile birlikte hareketin 1,2175 e
doğru devamı beklenebilir. Sert satışların düzeltmesinin
gelmesi durumunda ise 1,2250 kısa vadede takip
edilebilecek direnç olabilir.
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USDTRY Analizi
FED Başkanı Powell sunumu sonrası küresel anlamda
değer kazanan dolar ile birlikte USDTRY paritesinin
dirençlerini hızlı şekilde geçerek 3,8140 seviyesine kadar
yükseldiği gözlemlenmekte. Gün içerisinde türkiye
tarafından açıklanacak olan Cari açık verisi ile ABD
tarafından açıklanacak olan büyüme verisi paritede sert
hareketlenmeye sebep olabilir. Dünkü sert hareketlerin
ardından geri çekilme yaşayan paritenin gün içerisinde
yükselişine devam edebilmesi için 3,8140 seviyesi
üzerinde tutunması gerekmektedir. Bunu başarması
durumunda 3,8220 takip edilebilecek diğer direnç
seviyesi olabilir. Kısa vadeli destek olarak 3,8060 seviyesi
takip edilebilir.
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XAUUSD Analizi
FED Başkanı Powell ‘in sunumunda faizlerdeki kademeli
artış olacak mesajı Altın ons fiyatının aşağı yönlü
hareketini hızlandırdı. 1316 seviyesine kadar gerileyen
Altın ons fiyatı için bugün ABD ‘den açıklanacak olan
veriler önem taşımakta. İyi gelebilecek veriler powell ‘ın
sunumundaki görüşleri destekleyeceğinden fiyatta
hareketlenmeye sebebiyet verebilir. 1316 seviyesinin
kırılması durumunda 1311 seviyesi kısa vadede takip
edilebilir. Düzeltme olması durumunda 1321 kısa
vadede takip edilebilecek direnç seviyesi olabilir.
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USOİL Analizi
Doların global anlamda değer kazanması WTI fiyatının
da aşağı yönlü hareket etmesine neden oldu. Dün
yaşanan fiyat gerilemesinin ardından bugün ABD ‘den
açıklanacak olan Petrol stokları verisi fiyatta sert
hareketlenmeye yol açabileceğinden takip edilmesinde
fayda bulunmaktadır. 62,45 desteğini test eden WTI ‘ın
tekrardan yükselişine devam edebilmesi için 62,88
direncinin üstünde tutunması gerekmekte. Bunu
başarması durumunda 63,30 seviyesini test etmek
isteyebilir.
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US500 Analizi
FED Başkanı Powell ‘ın gerçekleştirdiği sunumda faiz
artışlarının
kademeli
olarak
devam
edeceğini
belirtmesinin ardından, ABD tahvil faizlerindeki yükseliş
ve Dolar’daki değerlenmenin ardından S&P 500 endeks
vadelisinde de hacimli satışlar gözlemlendi. 2746
seviyesi yakınlarında hareket eden endeksin satış
baskısında kalmaya devam etmesi durumunda 2718
seviyesi test edilmek istenebililr. 2746 seviyesi üzerinde
tutunma ve dünkü satışın düzeltmesi gelmesi
durumunda 2769 takip edilebilecek ilk direnç seviyesi
olarak karşımıza çıkmakta.
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USDJPY Analizi
ABD
tarafındaki
gelişmeler
ile
birlikte
Dolar
endeksindeki yükseliş USDJPY paritesindeki yükselişin
107,50 direncine kadar devamını destekledi. Bugün ABD
‘den açıklanacak olan büyüme verisi paritede
hareketlenmeye sebep olabilir. Yükselişin devamı için
107,5
seviyesinin
üstünde
tutunma
görmemiz
gerekmekte. Aşağı yönlü harekette 107,05 kısa vadeli
destek olabilir.

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

2017 yılı 4. Çeyrek Kâr Zarar Oranı : %28 - %72

