EURUSD
ABD Başkanı Joe Biden, Kongredeki ilk konuşmasında,
eğitim, çocuk bakımı ve ailelere yönelik harcama paketini,
Kovid-19 ile mücadelede alınan yolu ve Amerikan dış
politikasının detaylarını anlattı.Yıllar boyunca birçok başkanın
bu kürsüye gelerek, savaş ilanı, barış kutlaması, yeni plan ve
olanakların duyurulması gibi konularda konuştuğuna işaret
eden Biden, "Bugün buraya krizden ve fırsatlardan konuşmak
için geldim. Ülkemizi yeniden inşa etmek ve demokrasimizi
yeniden diriltmek konusunda konuşmak için geldim." diye
konuştu.Görevdeki 100. gününün arifesinde bu konuşmayı
yaptığını vurgulayan Biden, şu anda yüzyılın en kötü salgını
ve Büyük Buhran’dan bu yana en kötü ekonomik kriz ile karşı
karşıya olduklarını söyledi.
Biden, "Şimdi görevdeki 100. günümde şunu ülkeme
söyleyebilirim ki, Amerika yeniden hareket halinde.” diye
konuştu.
TEKNİK ANALİZ
Dolar endeksinin hareketlerine bağlı olarak destek seviyelerinden
alımların geldiği görülen EURUSD paritesinde alım yönünde
kalınması uygun görülmektedir. Yükseliş potansiyelinin devam ettiği
paritede, 1.2086 seviyesine yakın alış yönünde pozisyonlar gün içi
değerlendirilebilir.
İCH: AL
MACD: AL
RSI: AL

GBPUSD
İngiltere, Covid-19'la mücadelesini devam ederken, ek aşı
siparişi verdi. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı
açıklamada, hükümetin 60 milyon doz daha Pfizer/BioNTech
aşısı satın aldığını duyurdu.
Hancock, satın alınan ek dozların kullanımına sonbaharda
başlanacağını belirterek, aşılama programını güçlendirmek ve
desteklemek için ek dozların diğer aşılarla birlikte
kullanılacağını ifade etti.
Hancock, aşılamayı güçlendirme ve destek programı ile
kaydedilen ilerlemeyi korumayı hedeflediklerini belirterek, yine
de yeni mutasyonalar nedeniyle dikkatli olunması gerektiğinin
altını çizdi.
TEKNİK ANALİZ
İngiltere tarafından gelen olumlu veriler ile birlikte yükselişini
gerçekleştiren GBPUSD paritesinde,1.3891 önemli destek seviyesi
olarak gözükmektedir. Bu seviyeye yakın gün içi alışlar görülebilir. Gün
içi önemli direnç seviyesi ise 1.3981 olarak analiz edilmiştir. Yükseliş
potansiyeli devam etmektedir.
İCH: AL

MACD : AL

RSI: AL

USDJPY
Japonya'da bir dizi tatil periyodunu kapsayan "Oogon Şuukan"
(Altın Hafta) döneminde halka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
salgınına karşı evde kalmaları çağrısı yapıldı.
Temsilciler Meclisi (Şuugiin) oturumundaki konuşmasında,
salgınla mücadelede ülkede 3. olağanüstü halin uygulandığını
belirten Nişimura, Kovid-19 varyantlarının giderek yaygınlaştığını
belirtti.Başkent Tokyo ile Osaka kentlerinde "izi sürülememiş
vakaların" yüzde 60'a ulaştığına dikkati çeken Nişimura, yaya
trafiği ile temas yoğunluğunun düşürülmesi gerektiğini söyledi.
Tedbirlere yönelik çevrim içi görüşen Tokyo ve çevresindeki
Saitama, Çiba ve Kanagawa eyalet valileri, bölge halkına, tatil
döneminde eyalet dışına seyahatten kaçınmaları çağrısı yaptı.
Tokyo Valisi Koike Yuriko da tatil periyodunun, Kovid-19'un
yayılmasını durdurmak için "önemli bir kavşak" olduğunu
belirterek, "Tedbirlerin artırılarak salgının yayılmasını
durdurmamız gerekiyor." dedi.
Ülkede Kovid-19 vakası 583 bin 125’e, virüsten ölenlerin sayısı
ise 10 bin 139’a yükseldi. Ülke genelinde 953 kişi yoğun bakım
servislerinde tedavi görüyor.
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 108,830 seviyesine
yakın satış yönünde pozisyonlar stoplu olarak
değerlendirilebilir.
İCH: AL MACD : AL RSI: AL

XAUUSD
Altın, ABD Başkanı Joe Biden’ın daha fazla harcama paketi
açıklaması ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın ekonomiyi
desteklemeye devam edeceklerine dair açıklamalarıyla yükseldi.
Gram altın ise Dolar/TL ’deki yatay seyirle birlikte küresel altın
fiyatlarındaki yükselişi takip etti. Fed, Federal Açık Piyasa
Komitesi'nin (FOMC) Nisan ayı toplantısının ardından
beklentilere paralel olarak federal fonlama faizini değiştirmeyerek
oy birliği ile yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı. Powell ise aylık
120 milyar dolarlık varlık alım programını gözden geçirmek için
erken olduğunu belirterek, “Sözlü yönlendirmemizle birlikte
politikamız ekonomiyi desteklemeye devam edecek" dedi.
10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi salı günü yüzde 1,64
seviyesine kadar çıktıktan sonra Powell’ın açıklamalarıyla birlikte
yüzde 1,60 seviyesine kadar geriledi. Bloomberg Dolar Spot
Endeksi ise açıklama sonrasında yüzde 0,3’ten fazla düşüş
kaydetti.
TEKNİK ANALİZ
Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın’ın 1780 Dolar
seviyelerinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Artan
talep ile Ons Altın’ın yukarı yönlü hareketine devam etmesi
durumunda sırası ile 1791 ve 1796 seviyeleri takip edilmesi
gereken önemli direnç seviyeleridir. Olası bir aşağı yönlü
harekete geçiş durumunda ise 1771 – 1757 destek seviyeleri
kısa vadede takip edilebilir.
İCH: NOTR
MACD : NOTR
RSI: AL

US.OIL
Petrol fiyatları, ana pazarlarda talebin kuvvetlendiğine dair
işaretlerin bazı ülkelerde artan Kovid-19 vakalarını
dengelemesiyle yükseldi.
Vadeli kontratlar, New York piyasasında önceki iki seansta
yüzde 3’ten fazla yükselişle varil başına 64 dolar civarında
işlem görüyor. ABD petrol ürünleri talebi göstergesi geçen hafta
son iki ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, distile stoklar Mart
başından bu yana en büyük düşüşü kaydetti.
Goldman Sachs’a göre, Avrupa’da aşılamanın artmasıyla
birlikte petrol talebi gelecek 6 ayda en büyük sıçramalarından
birini gerçekleştirecek ve üçüncü çeyrek itibariyle Brent petrol
varil başına 80 dolara kadar tırmanacak.
TEKNİK ANALİZ
Anlık incelendiğinde 64.19 seviyesinde fiyatlanan petrolde,
OPEC+ üyeleri tarafından üretim kesintilerinin hafifletilmesi
kararına devam edileceği bildirildi. Gün içi önemli destek
seviyesi 62.66 önemli direnç seviyesi ise 64.54 olarak analiz
edilmiştir. Yükseliş potansiyeli devam etmektedir.
İCH: AL
MACD : AL
RSI: AL

DAX
Küresel piyasalarda ABD Başkanı Joe Biden ve Fed Başkanı
Jerome Powell'ın mesajlarının ardından risk iştahında artış dikkat
çekti.Teknoloji şirketlerinin bilançolarının ardından Çarşamba
günü yükseliş kaydeden S&P 500 ve Nasdaq endekslerinde
vadeliler yeni işlem gününe pozitif başladı. Asya endekslerinde
de Biden'ın 1,8 trilyon dolarlık sosyal yardım planı risk algısına
olumlu etkide bulundu. Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle
kapalı.Fed faiz kararı sonrası Bloomberg Dolar Endeksi yatay,
ABD 10 yıllık devlet tahvil getirisi ise yüzde 1,61’de dengelendi.
ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak 2021’den bu yana ilk kez
Kongre ortak oturumunda Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerine
hitap etti. Biden konuşmasında salgınla mücadeleden dış
politikaya kadar birçok önemli konuya temas ederken, zenginlere
vergi ve aile yardım planına ilişkin detaylar da verdi.
TEKNİK ANALİZ
Volatilitenin yüksek olduğu görülen Alman Borsasında düşüşlerin
kısıtlı kalacağı yönündeki öngörümüz devam etmektedir. Alım
yönünde pozisyonların 15246 seviyesine yakın
değerlendirilebileceği uygun gözükmektedir. Önemli direnç
seviyesi 15370 olarak analiz edilmiştir. Destek seviyelerinin
fırsat olarak değerlendirilmesi uygun görülmektedir.
İCH: AL

MACD : AL

RSI: AL

BTCUSD
Japonya ve Güney Kore merkezli video oyun üreticisi Nexon,
Bitcoin alımı için yaklaşık 100 milyon dolar harcadığını ve kripto
para birimine destek verdiğini duyurdu.
Tesla'dan sonra bir firmadan daha yüklü Bitcoin alımı ve kripto
paraya destek açıklaması geldi.
Japonya ve Güney Kore merkezli Nexon firması, Bitcoin başına
ortalama 58 bin dolar maliyetle yapılan satın alımlarda
rezervlerinin yüzde 2'sinden azını kullandığını belirtti. Nexon
CEO'su Owen Mahoney yaptığı açıklamada, "Bitcoin'in
gelecekteki yatırımlar için nakit değerini korurken, uzun vadeli
istikrar ve likidite sağladığına inanıyoruz" dedi.
Kripto para birimine desteğini açıklayan firma, nakit rezerviyle
Konami gibi eğlence şirketlerine yatırım yapmayı planlıyor.
TEKNİK ANALİZ
Teknik görünüm ışığında geri çekilmelerin kısıtlı kalacağı
öngörülen kripto para için gün içi değerlendirilebilecek alım
yönündeki pozisyonlar 53143 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.

