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Küresel Piyasalar; “Sıkılaştırma” Tehditini Görmezden Gelmeye
Küresel tarafta, dünkü işlem gününde; piyasalarda karmaşık fiyatlamalar hâkim oldu. Asya-Uzakdoğu
.2021borsaları ise; Almanya ÜFE rakamlarındaki sert
borsalarında satış baskısı görülürken, Avrupa ve ABD (vadeli)
artış sonrasında sabah saatlerinde gerçekleştirdikleri aşağı yönlü hareketlerini, bazı FED ve ECB yetkililerinin:
para politikasını değiştirme zamanının gelmediğine dair söylemleri sonrasında geri aldı. Petrol fiyatları, İran’ın
Nükleer Anlaşma’ya dönmeye yakın olduğuna dair haber akışları sonrasında; ülkeye dair yaptırımların
kalkacağı ve buna paralel olarak petrol üretiminin artacağı beklentisi ile satış yemeye devam etti. Öğleden
sonra dikkatler; Ekonomik takvimde ABD’de açıklanacak önemli verilere çevrildi. Haftalık İşsizlik Maaşı
Başvuruları, önceki aya göre 34 Bin azalışla 452 Binlik beklentilerin de altında gelerek; Pandemi dönemindeki
en düşük rakamı geliştirdi. Ancak, Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları ve Philadephia FED İmalat Endeksi
verileri öngörüleri karşılayamarak hızlı toparlanma ve bu kapsamda erken bir sıkılaştırma olabileceği
karamsarlığını dağıttı. ABD borsalarının açılması ile beraber, ayrıca; teknoloji hisselerine gelen alımlarla da
toparlanmalar hızlandı. Yeni işlem gününün ekonomik takviminde; Birleşik Krallık Perakende Satışlar ve ABD
Mevcut Ev Satışları verilerinin yanı sıra, tüm bölgelerden gelecek olan öncü PMI dataları ile birlikte piyasalarda
oynaklıklar görebiliriz. Keza, majör merkez bankalarının yetkililerinden gelecek açıklamalar ve bu kapsamda
tahvil piyasalarında oluşacak fiyatlamalar da küresel çapta önem arz edecek.

Yeni Gün İçin Teknik Tarafta Önemli Seviyeler; .
*Dünkü işlem gününde; TL ağırlıklı işlemler gördüğümüz USDTRY’de, yeni günde ise şuan için; kısmen USD
lehine işlemler ön plana çıkmış durumda. Bu bağlamda, yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde; 8.458.50 direnç bölgesi kritik olacak. Zira, 8.50 üzerine çıkılması ve burada kalıcılık oluşması durumunda; teknik
olarak yukarı yönlü hareketler ivme kazanabilir. Yeniden oluşabilecek geri çekilmelerde ise; Nisan ortasından
başlayan uükselen trendin üzerinde tutunma oluşup oluşmayacağı trend devamlılığı açısından önem arz
edecek.
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*Dünkü işlem gününde; 1.2227 seviyesinden alıcılı kapanış
gördüğümüz EURUSD’de, Euro lehine işlemlerin
bugün de devam etmesi halinde; 1.2245’in kalıcılıkla geçilip geçilmeyeceği kritik olacak. Diğer yandan, yeniden
USD şehine işlemlerin ortaya çıkması durumunda ise; aşağıdaki
.2021 kritik destek konumundaki 1.2175’i bir kez
daha takipte olacağız.

*Dünkü işlem gününü; 1.4190 seviyesinden oldukça pozitif kapatan GBPUSD’de, yeni günde ise şuan için; bir
miktar geri çekilme görülmekte. Bu yöndeki işlemlerin devam etmesi halinde; 1.4140, 1.4100 ve 1.4075 destek
noktaları ilk etapta takip edilebilir. Yeniden oluşabileek alıcılı işlemlerde ise; 1.4240 direnç noktası çok kritik
olacak.
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*Son birkaç günde; İran petrol arzının artabileceği(Nükleer Anlaşmanın yenilenmesi kapsamında yaptırımların
25.03.2021
kaldırılacağı varsayımıyla) endişeleri ile satış baskısı içerisine
giren BRENT tipi ham petrol’de, dün de; satıcılı
04.2021
işlemlerle 65,00 Dolar seviyesinden kapanış gördük. Yeni güne kısmen alıcılı başlayan emtiada, bu yöndeki
işlemlerin devam etmesi halinde; 65.80, 66.30 ve 66.80 direnç seviyelerini ilk etapta takip edebiliriz. Yeniden
görülebilecek geri çekilmelerde 65.00 Dolar seviyesinin .2021
de altına kalıcılıkla inilmesi halinde ise; 62.30 bölgesi
bir sonraki hedef haline gelebilir.

*Dünkü işlem gününde; 1875 kritik pivot bölgesinin hemen üzerinde kapanış gördüğümüz ONS ALTIN’da, yeni
işlem gününde de bu bölge üzerine yerleşme durumunda; teknik olarak alıcılı işlemlerin ivme kazanması söz
konusu olabilir.
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*3 günlük negatif görünüm sonrasında, dünkü işlem gününde; 4155 civarından pozitif kapanış gördüğümüz
25.03.2021
S&P500 endeks kontratında, yeni işlem gününde de şuan
için; kısmen alıcılı işlemler görmekteyiz. Bu yöndeki
04.2021
işlemlerin devam etmesi halinde; 4175 ve 4190 direnç seviyelerini ilk etapta takipte olacağız. Yeniden
oluşabilecek geri çekilmelerde ise; 4150, 4120, 4085 ve 4055 destek bölgeleri sırasıyla izlenebilir.

.2021

*Dünkü işlem gününü; 15364 seviyesinden alıcılı kapatan DAX30 Endeks kontatında, yeni işlem gününe de; –
küresel risk alma iştahının şuanki durumuna göre- bir miktar pozitif başlangıç beklemekteyiz. Bu bağlamda,
açılış ve sonrasında oluşabilecek alıcılı işlemlerde; 15405 ve 15525 direnç seviyelerini izlemede olacağız.
Özellikle de 15525’in kalıcılıkla geçilmesi halinde; yukarı yönlü hareketler ivme kazanabilir. Olası geri
çekilmelerde ise; 15170, 15090 ve 15030 destek eviyeleri ilk etapta takip edilebilir.
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*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım
.2021
danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin
risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel
sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk
ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım
kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. İnternet sitemizdeki her türlü tablo ve
grafikler güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır. Sitemizde bulunan iç ve dış
piyasalara ait tablo, grafik ve analizlerin doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte ve bilgiler belli bir gelirin
sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.
Forex İşlemleri Risk Uyarısı: Kaldıraçlı alım satım (Forex) işlemleri; düşük teminatlarla büyük miktarlı
pozisyonların alınabildiği yüksek oranda risk içeren işlemlerdir. Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kâr
elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Lütfen olabilecek bütün riskleri anladığınızdan emin olun ve gerekiyorsa bağımsız danışmanlardan profesyonel
tavsiye ve yardım alın. Sayfada verilen tüm bilgiler genel niteliktedir ve müşterilerin alım satım kararını
destekleyebilecek düzeyde bilgi bulunmayabilir.
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