EURUSD
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen,
Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel
Kurul oturumunda, AB-İngiltere arasındaki ticaret ve iş birliği
anlaşması konusunda değerlendirmelerde bulundu.
İngiltere'nin yaklaşık 4 yıl önce AB'den ayrılma sürecini
başlatan resmi bildirimde bulunduğunu anımsatan Von der
Leyen, söz konusu dönemde AB ile İngiltere arasında çok şey
yaşandığını başkanların, başbakanların, son mühletlerin ve
kırmızı çizgilerin sıklıkla değiştiğini söyledi.
Von der Leyen, parlamentoda oylanacak ticaret ve iş birliği
anlaşmasının AB çıkarlarını güvence altına alacağını
belirterek, "Bu anlaşma, Avrupa vatandaşlarını ve haklarını
korumaktadır. Çalışanlar, seyahat edenler ve balıkçılıkla
uğraşanlar açısından önemli aksamaları önlememeye
yardımcı olacaktır." ifadesini kullandı.
TEKNİK ANALİZ
Dolar endeksinin hareketlerine bağlı olarak destek seviyelerinden
alımların geldiği görülen EURUSD paritesi anlık olarak yatay
seviyede seyretmektedir. Yükseliş potansiyelinin devam ettiği
paritede, 1.2048 seviyesine yakın alış yönünde pozisyonlar gün içi
değerlendirilebilir.
İCH: AL
MACD: AL
RSI: AL

GBPUSD
Uluslararası danışmanlık firmalarından Ernst & Young (EY),
İngiliz ekonomisi için 2021 yılına ilişkin büyüme öngörüsünü
yüzde 5’den yüzde 6,8’e yükseltti. The EY Item Club’dan
yapılan açıklamada, İngiltere ekonomisinin 2021 yılında son 58
yılın en hızlı büyümesini kaydetmesini beklendiği belirtildi.
Açıklamada, kuruluşun ülke ekonomisine ilişkin büyüme
tahmini yüzde 5’ten yüzde 6,8 seviyesine yükselttiği kaydedildi.
İngiliz ekonomisinin 2022 yılının ikinci çeyreğinde yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesindeki büyüklüğüne
dönmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada ayrıca 2021
yılının sonu için işsizlik tahminin de yüzde 7’den yüzde 5,8
seviyesine çekildiği kaydedildi.
TEKNİK ANALİZ
İngiltere tarafından gelen olumlu veriler ile birlikte yükselişini
gerçekleştiren GBPUSD paritesinde,1.3833 önemli destek seviyesi
olarak gözükmektedir. Bu seviyeye yakın gün içi alışlar görülebilir. Gün
içi önemli direnç seviyesi ise 1.3899 olarak analiz edilmiştir. Yükseliş
potansiyeli devam etmektedir.
İCH: NOTR

MACD : NOTR

RSI: NOTR

USDJPY
Japonya Parlamentosu Üst Kanadı Danışman Meclisi (Sangiin),
ülkenin "dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması" olarak
bilinen RCEP anlaşmasına katılımını onayladı.
Kamu yayıncısı NHK, hükümetin, anlaşmanın sağlayacağı
ihracat, yatırım ve tüketim fırsatlarıyla ülkenin gayri safi milli
hasılasının yüzde 2,7 yükselmesini beklediğini bildirdi.
Kyodo ajansına göre RCEP, Japonya'nın, hem "en büyük ticari
ortağı" Çin hem de "en büyük üçüncü ticari ortağı" Güney Kore ile
birlikte yer aldığı ilk ticaret anlaşması olacak.
Mal ticaretine yönelik gümrük tarifelerini büyük oranda düşürmesi
beklenen RCEP'in dünya nüfusu ve ticaretinin yüzde 30'unu
kapsayacak bir serbest bölge oluşturması planlanıyor.
Pasifik'te Çin, Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda ile
Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi 10 ülke Kasım
2020'de RCEP mutabakatına varmıştı.
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 108,041 seviyesine
yakın satış yönünde pozisyonlar stoplu olarak
değerlendirilebilir.
İCH: SAT MACD : SAT RSI: SAT

XAUUSD
Altın fiyatları, Fed toplantısı öncesinde yükselen tahvil faizleriyle
beraber geriledi. Gram altın ise Dolar/TL ve küresel altın
fiyatlarındaki düşüşü takip etti.
Altın yatırımcıları, faiz oranlarında ya da varlık alım hızında bir
değişiklik olup olmayacağına dair herhangi bir işaret görebilmek
için Fed toplantısını yakından takip edecek. 10 yıl vadeli ABD
Hazine tahvili faizi geçen hafta yüzde 1,53 seviyelerine kadar
geriledikten sonra bu hafta yükselişe geçerek yüzde 1,62
seviyesine ulaştı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi de hafta
başından bu yana yükselişte. Ons altın, 2021 yılının ilk üç ayını
da kayıpla kapatarak son 40 yıldaki en kötü ilk çeyrek
performanslarından birini gösterdikten sonra Nisan ayını
kazançla kapatmaya doğru ilerliyor.
Haftaya 1.777 dolar civarında başlayan ons altın, iki gündür
dalgalı bir seyir izledikten sonra ABD Hazine tahvili faizindeki
yükselişle birlikte 1.771 dolara geriledi.
TEKNİK ANALİZ
Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın’ın 1768 Dolar
seviyelerinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Artan
talep ile Ons Altın’ın yukarı yönlü hareketine devam etmesi
durumunda sırası ile 1778 ve 1789 seviyeleri takip edilmesi
gereken önemli direnç seviyeleridir. Olası bir aşağı yönlü
harekete geçiş durumunda ise 1766 – 1763 destek seviyeleri
kısa vadede takip edilebilir.
İCH: SAT
MACD : SAT
RSI: SAT

US.OIL
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı
üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, petrol talebine ilişkin
olumlu beklentilerin etkisiyle, daha önce belirlenen Mayıs,
Haziran ve Temmuz ayları için günlük petrol üretim
kesintilerinin kademeli olarak hafifletilmesi planına devam etme
kararı aldı.
OPEC+ üyesi ülkelerin, enerji ve petrol bakanlarının piyasa
koşullarını değerlendirmek ve bu ayın başında kararlaştırdığı
üretim kesintisi miktarını görüşmek üzere video konferans
yöntemiyle bir araya geldiği 16. Bakanlar Toplantısı sona erdi.
OPEC'ten yapılan açıklamada, grubun küresel ekonominin
toparlanma sürecinde olduğu ve toparlanmanın yılın ikinci
yarısında hız kazanmasının beklendiğine işaret ederek, üye
ülkelerin 15. Bakanlar Toplantısı'nda belirlenen üretim
düzenlemesi kararının uygulanmasına devam edilmesi
noktasında anlaştığı belirtildi.
TEKNİK ANALİZ
Anlık incelendiğinde 63.10 seviyesinde fiyatlanan petrolde,
OPEC+ üyeleri tarafından üretim kesintilerinin hafifletilmesi
kararına devam edileceği bildirildi. Gün içi önemli destek
seviyesi 62.31 önemli direnç seviyesi ise 63.70 olarak analiz
edilmiştir.
İCH: AL
MACD : AL
RSI: AL

DAX
Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Corona virüsü
tedbirlerinin ikinci çeyrekte kademeli şekilde gevşetileceğinin
anlaşıldığını ve bu yüzden ekonominin toparlanma sürecinin
hızlanacağını belirterek, büyüme tahmininin yüzde 3'ten yüzde
3,5'e yükseltildiğini açıkladı.
Salgının imalat üzerinde etkisinin sınırlı kaldığını ve bu nedenle
Alman ihracatına olan talebin arttığını ifade eden Alman bakan,
bu yılın akışı içinde tüketimin de artması sonucunda ekonominin
hızla eski seviyesine döneceğini öne sürdü ve "Ekonomimiz
güçlü, dayanıklı şekliyle yeni bir başlangıç için hazır" diye
konuştu. Ekonomistler ilk çeyrek için ihracatta yüzde 1,2
oranında gerileme öngörüsünde bulunmuş, ancak yüzde 1,4 artış
tespit edilmişti.
TEKNİK ANALİZ
Volatilitenin yüksek olduğu görülen Alman Borsasında düşüşlerin
kısıtlı kalacağı yönündeki öngörümüz devam etmektedir. Alım
yönünde pozisyonların 15204 seviyesine yakın
değerlendirilebileceği uygun gözükmektedir. Önemli direnç
seviyesi 15330 olarak analiz edilmiştir. Destek seviyelerinin
fırsat olarak değerlendirilmesi uygun görülmektedir.
İCH: NOTR

MACD : NOTR RSI: AL

BTCUSD
Kripto para piyasalarındaki toplam piyasa hacmindeki payı 2018
yılı Ağustos ayından bu yana ilk kez Salı günü yüzde 50'nin altına
gerileyen Bitcoin'in payı yüzde 49.4'e kadar indi.
Son 24 saat içinde 53,319.19 ve 55,686.57 dolar arasında
dalgalanan Bitcoin, yüzde 2.53 artışla 54,964.83 dolara
yükselirken, birimin haftalık kaybı yüzde 1.95 olarak hesaplandı.
Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 28 milyar dolar artışla
1.0 trilyon 26.43 milyar dolar ile yeniden 1.0 trilyon dolar sınırının
üzerine yükseldi.
Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24
saatte yüzde 5.76 artışla 2,645.51 dolara yükselirken, haftalık
kazancı yüzde 13.65 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de
305.3 milyar dolara yükseldi.
Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin ise
son 24 saatte yüzde 6.36 artışla 563.74 dolara yükselirken,
haftalık kaybı yüzde 4.25 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi
de 86.46 milyar dolara yükseldi.
TEKNİK ANALİZ
Teknik görünüm ışığında geri çekilmelerin kısıtlı kalacağı
öngörülen kripto para için gün içi değerlendirilebilecek alım
yönündeki pozisyonlar 53384 seviyesine yakın değerlendirilebilir,
yükseliş potansiyeli trendden kaynaklı devam etmektedir.
İCH: AL

MACD : AL

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.

