EURUSD
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde,
Euro Bölgesi finansman koşullarının son zamanlarda genel
olarak “istikrarlı" olduğunu, daha geniş finansman koşullarına
yönelik risklerin devam ettiğini ve ECB'nin destekleyici politika
duruşunu yeniden teyit etme kararına yol açtığını söyledi.
Lagarde, “Euro Bölgesi ekonomileri henüz pandemi
köprüsünü geçmedi. Destekleyici politikalar sağlam ve
sürdürülebilir bir iyileşme görülene kadar devam edecek”
ifadelerini kullandığı basın toplantısında, görünümde iyileşen
unsurlara ve devam eden risklere eşit ölçüde dikkat çektiği bir
konuşma yaptı ve bankanın yönetim kurulunun parasal
genişlemeden çıkışı daha hiç konuşmadığını, bunun için çok
erken olduğunu söyledi.
TEKNİK ANALİZ
Dolar endeksinin hareketlerine bağlı olarak destek seviyelerinden
alımların geldiği görülen EURUSD paritesinde,1.2057 ve 1.2031
seviyelerine yakın alış yönünde pozisyonlar gün içi
değerlendirilebilir. Yükseliş potansiyeli devam etmektedir.
İCH: AL

MACD: AL

RSI: AL

GBPUSD
İngiltere’de corona virüsü salgınında son 24 saatte 2 bin 64
yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 406
bin 946’ya ulaştı. Öte yandan nüfusun yarısından fazlası
aşılandı. İngiltere’de Covid-19’a bağlı günlük vaka sayısı ve
can kaybı düşmeye devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı
tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 64 vakanın
kaydedilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 406 bin 946’ya
ulaştığı belirtildi.
Ülkede son 24 saat içinde 7 kişinin hayatını kaybettiği
belirtilerek, toplam can kaybının ise 127 bin 434’e yükseldiği
aktarıldı.
TEKNİK ANALİZ
İngiltere tarafından gelen olumlu veriler ile birlikte yükselişini
gerçekleştiren GBPUSD paritesinde,1.3864 önemli destek seviyesi
olarak gözükmektedir. Bu seviyeye yakın gün içi alışlar görülebilir. Gün
içi önemli direnç seviyesi ise 1.3930 olarak analiz edilmiştir. Yükseliş
potansiyeli devam etmektedir.
İCH: NOTR

MACD : NOTR

RSI: NOTR

USDJPY
Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisinin yeni koronavirüs
kısıtlamalarına girdiği bir dönemde Japonya Merkez Bankası para
politikasında herhangi bir değişiklik yapmazken daha iyimser
büyüme tahminleri açıkladı.
Japonya Merkez Bankası Bloomberg anketine katılan 44
ekonomistin öngördüğü gibi politika faizi ve varlık alım
programında değişiklik yapmadı.
Çeyreklik raporunu da açıklayan banka, bu ay başlayan mevcut
mali yıl için büyüme tahminini yüzde 3,9’dan yüzde 4’e yükseltti.
Bazı ekonomistler yeni koronavirüs kısıtlamaları sebebiyle çifte
dip resesyon riskinin arttığına dikkat çekiyordu. Banka enflasyon
tahminini ise mevcut mali yıl için sert bir şekilde düşürerek yüzde
0,1’e indirdi ve böylece para politikasını bir süre daha
değiştirmeyeceğinin sinyalini verdi.
TEKNİK ANALİZ

Dolar endeksinde görülen kısmi yükselişin etkisi olarak
destek seviyelerinden alımların geldiği görülen USDJPY
paritesinde, düşüş trendi içerisinde fiyatlamalar devam
etmektedir. Gün içi yükselişlerde 108,193 seviyesine
yakın satış yönünde pozisyonlar değerlendirilebilir.
İCH: SAT MACD : SAT RSI: SAT

XAUUSD
Fed Başkanı Jerome Powell, çarşamba günü toplantı sonrasında
gerçekleştireceği bir konuşmada ABD’deki faiz oranlarına ilişkin
en son değerlendirmesini paylaşacak. Powell ve merkez bankası
üyeleri, yatırımcılara enflasyon ve faiz beklentilerine ilişkin
bankanın dilinde bir değişiklik olmayacağını söylemişti. Altının
Fed toplantısı öncesi konsolide olmasını bekleyen ama
kazançların büyük ihtimalle artan Hazine tahvili faizlerinden
dolayı sınırlı kalacağını belirten Philip Futures Kıdemli Emtia
Stratejisti Avtar Sandu, Powell’ın yatırımcı sorularını nasıl
cevaplayacağını yakından takip edeceklerini belirtti.
ABD Hazine tahvili faizi yüzde 1,57 seviyesinde bulunurken
Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,1 yükseliş kaydetti.
TEKNİK ANALİZ
Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın’ın 1781 Dolar
seviyelerinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Artan
talep ile Ons Altın’ın yukarı yönlü hareketine devam etmesi
durumunda sırası ile 1788 ve 1793 seviyeleri takip edilmesi
gereken önemli direnç seviyeleridir. Olası bir aşağı yönlü
harekete geçiş durumunda ise 1773 – 1764 destek seviyeleri
kısa vadede takip edilebilir.
İCH: AL

MACD : AL

RSI: AL

US.OIL
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e atfedilen nükleer anlaşmayla
ilgili yorumlar tartışılırken, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned
Price, Viyana'daki görüşmelerin gidişatından ümitli olduklarını
belirtti.Price, medyaya yansıyan ve İran Dışişleri Bakanı Zarif'e
atfedilen röportajla ilgili olarak, basına sızdırılmış materyallerle
ilgili açıklama ve yorum yapmadıklarını ifade etti.
Zarif'in sözlerine girmeyen Price, "Fakat genel anlamda şunu
söyleyebilirim ki bu konuda iç politika konuları ne olursa olsun,
2015'te P5+1 ülkeleriyle birlikte İran ile başarılı bir şekilde
nükleer anlaşmayı müzakere edebilmiştik. Bu durum bize, eğer
İran da yükümlülüklerine dönerse aynı şeyi yeniden yapabilme
potansiyelimizin olduğunu gösteriyor. Bugün de aynı ortaklarla
birlikteyiz ve aynı şeyi yapıp yapamayacağımızı Viyana'da
görmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.
değerlendirmesini yaptı.
TEKNİK ANALİZ
Anlık incelendiğinde 62.37 seviyesinde fiyatlanan petrolde,
bu hafta gerçekleşecek OPEC+ toplantısı, petrol açısından
önem arz etmektedir. Toplantıda bu ay başında alınan üretim
kararlarını arttırma ile ilgili açıklamalar yapılması
beklenmekte. Gün içi önemli destek seviyesi 61.09 önemli
direnç seviyesi ise 62.73 olarak analiz edilmiştir.
İCH: AL

MACD : NOTR

RSI: AL

DAX
Amerikan Borsaları Fed öncesi yeni rekorlara uzanırken Asya’da
artan Kovid-19 vakaları ve Çin’deki rekabet soruşturmaları
endekslere satış getiriyor.
Pazartesi günü yüzde 0,2 yükselerek rekor seviyeden kapanan
S&P 500’de vadeliler hafif artıda. Japonya Merkez Bankası'nın
büyüme tahminlerini yükselttiği Japonya’da Topix değer kaybetti.
Çin’de Alibaba’ya rekor cezanın ardından yemek teslimat devi
Meitun’a da rekabet soruşturması açılması sonrası Şanghay
Bileşik ve Hong Kong Hang Seng ise yüzde 0,2 geriledi. ABD 10
yıllık tahvil getirisi Fed öncesi geçen ayın zirvesinden aşağıda,
yüzde 1,57’de dengelendi. Bloomberg Dolar Endeksi yüzde 0,2
yükseldi.
TEKNİK ANALİZ
Volatilitenin yüksek olduğu görülen Alman Borsasında düşüşlerin
kısıtlı kalacağı yönündeki öngörümüz devam etmektedir. Alım
yönünde pozisyonların 15241 seviyesine yakın
değerlendirilebileceği uygun gözükmektedir. Önemli direnç
seviyesi 15333 olarak analiz edilmiştir. Destek seviyelerinin
fırsat olarak değerlendirilmesi uygun görülmektedir.
İCH: NOTR

MACD : NOTR RSI: AL

BTCUSD
ABD merkezli çok uluslu banka JPMorgan Chase'in belirli
müşterilerine sunmak üzere, yaz aylarının başlarında aktif olarak
yönetilecek bir bitcoin fonu kuracağına ilişkin haberlerin de
etkisiyle gelen alımlarla, Bitcoin 54,000 doları da aştıktan sonra,
53,000 doların üzerinde tutundu.
CoinDesk'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine
göre, kripto varlıklara en uzak duran bankalar arasında sayılan
JPMorgan Chase'in kuracağı bitcoin fonuna, saklama sağlayıcısı
olarak, kurumsal bitcoin platformu NYDIG hizmet verecek.
TEKNİK ANALİZ
Teknik görünüm ışığında geri çekilmelerin kısıtlı kalacağı
öngörülen kripto para için gün içi değerlendirilebilecek alım
yönündeki pozisyonlar 51979 seviyesine yakın değerlendirilebilir,
yükseliş potansiyeli trendden kaynaklı devam etmektedir.
İCH: NOTR

MACD : SAT RSI: AL

RİSK BİLDİRİMİ
Kaldıraçlı alım satım sistemi yüksek getiri ile birlikte yüksek riski de beraberinde
getirmektedir. Kaldıraçlı işlem, yatırımcıların hesaplarına aktarmış oldukları düşük
teminatlarla, teminat miktarının belirli bir katına kadar işlem yapmalarına imkân veren,
piyasa ile aynı yönde hareket edilmesi durumunda yüksek getiri elde edilmesine olanak
sağlarken, tersi durumda ise paranızın tamamını yitirmenize sebep olabilen finansal bir
mekanizmadır.
Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde, taşınan pozisyonun değeri ile ilgili semboldeki fiyat
hareketlerine duyarlıdır. Kaldıraç etkisiyle birlikte, fiyatlanmalardaki dalgalanmalar
nedeniyle oluşabilecek kar veya zarar tutarı artabilmektedir. Kaldıraçlı Forex işlemi yapmak
her yatırımcı için uygun olmayabilir.

