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• Haftaya Sert Başlangıc

Günün Önemli Takvim Verileri
• ABD'nin İran yaptırımları resmen yürürlüğe girdi.

GBP- Halifax Konut Fiyat Endeksi (10:30)

• ABD ile ön mutabakat sağlandı.
• ABD Başkanı Trump "İran aktivitelerinden vazgeçmeyenler sonuçlarına katlanır" açıklamasını yaptı.
• Merkez Bankası, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkan oranı üst sınırını yüzde 40'a indirdi.

USD- İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (17:00)
CAD- Ivey PMI (17:00)

• ICBC Standard Bank, altındaki güçlü düşüşün sonunun gelmiş olabileceği ve fiyatların 1,300 dolara
tırmanabileceği tahminnde bulundu.

•

Destek Direnç
EURUSDAnalizi
Avrupa’dan takip ettiğimiz gelişmelerin çoğunlukla olumsuz
gelmesiyle beraber Euro varlıkları fiyatlarının üzerinde baskı
yaratırken dün açıklanan Almanya Fabrika Siparişleri de
tahminleri karşılayamadı. ABD tarafında ise artan ticaret
gerilimleri ve FED’in sıkılaştırma politikaları güvenli liman algısı ile
Dolar varlıklarına değer katıyor.Güniçi fiyatlanmalara baktığımızda
özellikle önemli bir destek seviyesi olan 1.1550 destek bandını
takip edebiliriz kırılması halinde 1.1530 ve 1.1470 seviyeleri
önemli destek seviyeleri olabilir.Yukarı yönlü hareketlerde ise
1.1600 ve1.1750 seviyeleri önemli direnç noktaları diyebiliriz.
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USDTRYAnalizi
Yurtiçinde haftanın ilk günü rekor tazeleyen USDTRY paritesinde,
ABD ve Türkiye tarafında yaşanan son gelişmeler oldukça önemli
diyebiliriz.Rahip krizi ile başlayan gerginlikler iki ülke
yetkililerinden gelen açıklamalar ile paritenin 5,42 lere kadar
yükselmesine neden oldu.Geç saatlerde ön görüşmelerin
başlaması ile ve merkez bankasının müdahelesi ile 5,20 seviyelere
gerileyen parite gün içi gelen yeni haberlere bağlı olarak sert
hareketler gerçekleştirebilir.Geri çekilmelerde 5,18 bandı önemli
destek seviyesi, yukarı yönlü hareketlerde ise 5,33 seviyesi takip
edilmesi gereken önemli bir direnç seviyesi.
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XAUUSDAnalizi
ABD’nin, İran yaptırım kararının ilk adamı dün itibari ile başladı.
Başkan Trump başkanlık kararnamesini imzalarken, İran’ın; ABD
Dolarına ve değerli metallere erişiminin engellenmesi gibi pek çok
kalemde yaptırım uygulanması talimatını verdi. Avrupa Birliği, Çin
ve Rusya’nın gelecek ambargolara direnme sözünü verdiğini
söylerken, Fransa, İngiltere ve Almanya ise açıkladıkları ortak
bildiri ile: “İran’la ticaret yapan Avrupalı şirketleri korumaya
kararlıyız” dedi. Öte yandan ABD ve Çin arasındaki ticari savaşlar
derin yaralar açmakta. Dünyada yaşanan bu gelişmeler altın
fiyatlarının geri çekilmesine neden oldu diyebiliriz.Geri
çekilmelerde 1207 bandı önemli bir destek seviyesi yukarı yönlü
hareletlerde ise 1218 önemli bir direnç noktası.
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USOILAnalizi
Geçtiğimiz haftalar içinde İran ve -0.73% Venezuela'ya yönelik
yaptırım haberleri öne çıkmış ve -0.73% petrol fiyatları sert
yükselmişti. Teknik anlamda yükselen kanalın üst direnç seviyesi
olan 80 dolar seviyesinden satış gelebileceğini aktarmıştım. Ancak
S. Arabistan ve -0.73% Rusya'nın petrol arzına yönelik yaptığı
açıklamalar, fiyatları düşürdü. Nitekim gelen satışlar ile birlikte
Brent Petrol tarafında 71,32 -70,00 Dolar desteklerini gündeme
getirebilir.Ancak yine de petrol tarafında orta vadede oluşan
yukarı yönlü trend devam edebilir.
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US500Analizi
ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarındaki gelişmeler ile birlikte
satış baskısı hisseden S&P 500 endeks vadelisi dün özellikle Apple
hisselerindeki yükseliş ile birlikte ABd borsalarında gerçekeleşen
yükseliş ile birlikte önce 2807 seviyesinin üstüne sonrasında da
2830 direnci yakınlarına kadar yükseldi. Endeks vadelisi yukarı
hareketini devam ettirebilmesi için 2830 seviyesi üzerinde
tutunma gerçekleştirmelidir. Bunu başarması durumunda
yükselişin 2851 seviyesi yakınlarına doğru devamı görülebilir. Geri
çekilme durumunda ise endeksin yükselişine devam edebilmesi
adına 2807 seviyesi üzerinde tutunmaya devam etmesi önemli.
Bugün ABD ‘den açıklanacak olan veriler endeks fiyatı üzerinde
etki edebileceğinden takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.
Ayrıca ticaret savaşlarına ilişkin yeni gelişmeler endeks vadelisi
üzerinde etkili olabilir.
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USDJPYAnalizi
ABD tarafından gelen olumlu haberler ile birlikte dolar tarafında
değer kazanımları ile birlikte Japonya Merkez Bankası Başkanı
Haruhiko Kuroda yaptığı açıklamalarda ticaret anlaşmazlığının
Asya Bölgesi'nin tedarik zincirini etkileyebileceğini açıklaması
USDJPY
paritesinde
sert
fiyat
hareketlilikleriyle
karşılaşabiliyoruz.Gün içi baktığımızda 110.70 oldukça önemli bir
direnç seviyesi kırılması halinde yukarı yönlü hareket devam
edebilir, geri çekilmelerin olması halinde ise 110.50 ve 110.20
seviyeleri takip etmemiz gereken önemli destek seviyeleri.
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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

