DAX
Düsseldorf Zayıf bir başlangıcın ardından Alman borsası Salı
günü işlem sırasında yeniden istikrar kazandı. Dax, akşamın
erken saatlerinde 15.147 puanda yüzde 0.3 zayıfladı. İşlemin
başlangıcında günün en düşük seviyesi 15.012 pozisyondu.
Öğleden sonra, Dax yine herhangi bir darbe olmadan 15.150
puan civarında dalgalandı.
Bu, borsaya odaklanmanın bir kez daha 15.000 puan üzerinde
olduğu anlamına geliyor. Son birkaç gündeki nispeten yüksek
satışlar, bu tur işareti için ayılar ve boğalar arasındaki
mücadelenin ne kadar şiddetli olduğunu gösterdi. Bazıları
aksiliklerle piyasaya ucuza girmeye çalışır. Diğerleri, hisse fiyatı
yükseldiğinde mümkün olduğunca pahalıya çıkmaya çalışır.
Sonuç, değişken bir yan piyasadır.
Yatırımcı duyarlılığı da her şeyi açıklığa kavuşturmuyor.
Duyarlılık uzmanı Stephan Heibel için, Handelsblatt anketi Dax
Sentiment ve diğer göstergeleri değerlendirdikten sonra, şurası
açık: "Yatırımcılar temkinli olmalı.«
TEKNİK ANALİZ
Yatay/düşük seviyelerdeki seyrini koruyan DAX tarafında, bugün
önemli bir gün. ABD ve Almanya’dan açıklanacak enflasyon
rakamları, endeksin fiyatlanmasına etki edebilir. Geri
çekilmelerde önemli destek hattı 15000 seviyesidir. Yükselişlerde
ise, 15204 direnci takip edilebilir.
İCH: AL

MACD : SAT

RSI: AL

NAS100
ABD’de Eylül ayı istihdam verileri açıklanacak. Bloomberg
anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi tarım dışı
istihdamda 500 bin kişi artış açıklanması yönünde. Aynı
dönemde işsizlik oranının da yüzde 5,2’den yüzde 5,1’e
gerilediğinin açıklanması bekleniyor.
Tarım dışı istihdam Ağustos ayında beklentilerin oldukça
altında 235 bin kişi artış kaydederken, işsizlik oranı
beklentilere paralel şekilde yüzde 5,4’ten yüzde 5,2’ye
inmişti.
Bank of America Merrill Lynch’ten Howard Du ve Vadim
Iaralov, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisini
beklentilerin çok üzerinde gelmesi durumunda, doların
İsviçre frankı ve euroya karşı sert şekilde değer
kazanacağını öngördü.
TEKNİK ANALİZ
Kısa vadeli düşüş eğilimini koruyan NASDAQ tarafında, geri
çekilmelerin devamı, 14596 altına sarkmadığı sürece, tepki
alımları gelebilir. Yükselişlerde, 14803 direncini takip ediyoruz.
İCH: AL

MACD : SAT

RSI: AL

XAUUSD
Yatırımcılar, beklentiyi karşılayamayan ABD Eylül ayı tarım dışı
istihdam verisinin ardından Fed'in varlık alımlarının azaltılmasına
yönelik zamanlamayı yeniden fiyatlarken, altın yeni haftaya yatay
başladı.
Verilerin açıklanmasının ardından yükseliş kaydeden altın fiyatları,
sonrasında ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde görülen yükselişin
ardından geri çekilme kaydetmişti.
Yeni haftanın ilk işlem gününde bu fiyatlamaların devam ettiği
izlendi. Buna göre altında ilk fiyatlamalar 1.757 dolar seviyesinde
oldu.
ABD’de tarım dışı istihdam artışı, Ağustos ayında olduğu gibi Eylül
ayında da tahminlerin altında kalmıştı.
TEKNİK ANALİZ
Bugün saat 15:30’da ABD’den açıklanacak enflasyon verisi, altın
için önemlidir. Genel yönün aşağı yönde olduğu görülen altında,
geri çekilmelerde 1757 ve 1751 seviyelerini takip ediyoruz.
Yükselişlerde ise, 1765 ve 1769 dirençleri karşımıza çıkıyor.
İCH: SAT

MACD : AL

RSI: AL

US.OIL
Petrol, ABD ham petrol stoklarında beklenenden fazla bir
artışın gerçekleşmesiyle Asya işlemlerinde kayıplarını
sürdürdü.
Vadeli kontratlar, New York piyasasında yüzde 2 düşüşle
varil başına 77 dolara geriledi. ABD ham petrol stokları
geçen hafta 2,35 milyon varil artarak Bloomberg anketine
katılan ekonomistlerin medyan beklentisini neredeyse ikiye
katladı.
Enerji Enformasyon İdaresi’nin (EIA) açıkladığı resmi
verilere göre, ABD’de benzin stokları geçen hafta 3,3
milyon varil artarken dizelin de içerisinde bulunduğu distile
edilmiş ürünlerin stoku 396 bin varil artış gösterdi. Özel
sektörün desteklediği Amerikan Petrol Enstitüsü’nün salı
günü açıkladığı veriler de stoklarda artışa işaret ediyordu.
TEKNİK ANALİZ
Kısmi yatay seviyesinde seyreden petrol tarafında, gün içi geri
çekilmelerde dikkat edilmesi gereken seviyeler, 79.72 ve
79.06’dır. Olası yükselişlerde ise, 81.60 ve 82.25 seviyeleri
direnç konumundadır.
İCH: SAT

MACD : AL

RSI: AL

EURUSD
AMB Başkanı Lagarde da Kovid-19 salgınıyla bağlantılı
dengesizliklerin "geçici" olduğunu belirterek, "Salgından çıkış
süreci çok iyi yönetilmeli."dedi.
Kovid-19 salgının "yeşil" ve "dijital" bir ekonomiye geçişi
hızlandırdığına dikkati çeken Lagarde, salgın sonrası ekonomik
toparlanmanın başlangıçta beklenenden daha hızlı olduğunu
kaydetti.
Lagarde, AMB’nin son dönemdeki enflasyon artışına abartılı tepki
vermemesi gerektiğini belirterek, Euro Bölgesi’nde enflasyonda
yaşanan artışın geçici nedenlerden kaynaklandığını yineledi.
Lagarde, "AMB, enflasyon beklentilerinin yüzde 2 seviyesinde
kalmasını sağlamak için elinden geleni yapıyor." dedi.
Enerji fiyatları ve arz sıkıntılarını küresel büyümeyi
yavaşlatabilecek unsurlar arasında gösteren Lagarde, "Erken
sıkılaştırıcı adımlar ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyebilir."
uyarısında bulundu.
TEKNİK ANALİZ
Düşüş eğilimini koruyan majör paritede, doların bugün alacağı
yöne bağlı olarak hareketlenmeler görülecektir. Seviye bazlı
olarak baktığımızda, alt tarafta 1.1541 ve 1.1527 destek, yukarı
yönlü hareketlerde ise, 1.1560 ve 1.1577 seviyeleri direnç
konumunda.
İCH: AL

MACD : SAT

RSI: AL

GBPUSD
İngiltere Merkez Bankası cephesinden sıkılaşmaya yönelik
yönlendirmeler gelmeye devam ediyor.
İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Üyesi Michael
Saunders, enflasyonun hızlanmasıyla piyasaların
beklenenden daha önce bir faiz artışını fiyatlamada haklı
olduğunu belirtti.
Telegraph gazetesine yayınlanan demecinde Saunders,
para politikası tarafından yanıt verilmediği sürece
kapasitelere ilişkin baskılar ve ücret artışlarının etkisiyle
enflasyonun kalıcı olabileceğine dikkat çekti.
Saunders, geçen ay gerçekleşen toplantıda varlık alım
programının sonlandırılması yönünde oy kullanmıştı.
TEKNİK ANALİZ

Yatay bant aralığında fiyatlanan Sterlin için, kısmi de olsa
yükseliş eğilimi söz konusudur. İngiltere merkez bankası’nın
yaptığı açıklamalara istinaden güçlenen dolar karşısında kısmi
de olsa pozitif duruş sergileyen Sterlin için, geri çekilmelerde
dikkat edilmesi gereken destek seviyesi, 1.3584 ve 1.3556’dır.
Yükselişlerde ise, 1.3635 ve 1.3651 dirençleri takip edilmelidir.
İCH: AL

MACD : AL

RSI: AL

USDJPY
Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, ekonominin
ihracat ve imalat sektörlerinin öncülüğünde toparlanmakta
olduğunu söyledi. Ancak Kuroda, perakende sektöründe
toparlanmanın ABD'de olduğundan daha yavaş kaldığını da ifade
etti. Japonya-ABD İş Konferansı'nda konuşan Kuroda, "Eğer
Japonya, aşılama sertifikalarının kullanımı yolu ile kamu sağlığını
koruyabilir ve tüketim aktivitelerini iyileştirebilir ise, ekonomide
toparlanma trendinin daha görülür hale gelmesi çok büyük
olasılık" ifadelerini kullandı. Japonya'da son dönemdeki düşük
enflasyonun esas olarak mobil telefon harçlarındaki düşüş gibi
alışılmadık faktörlerden kaynaklandığını belirten Kuroda,
Japonya'da arz taraflı sıkıntıların, ABD'de olduğu kadar ağır
olmadıklarını ve şirketlerin ücretleri, satış fiyatlarını artırmaya
ihtiyaçları olmadığını vurguladı.
TEKNİK ANALİZ

Pozitif fiyatlanmasını sürdüren USDJPY paritesinde, gün içi geri
çekilmeler alım yönünde pozisyonlar ile değerlendirilebilir.
Önemli teknik seviyeler alt tarafta, 113.227 ve 112.999 olarak
belirlenmiştir. Yükselişlerde ise, 113.793 direncine takılabilir.
Trend pozitif fiyatlamayı destekleyicidir.
İCH: SAT

MACD : AL

RSI: AL

BTCUSD
Mayıs ayında başkan yardımcısı Liu He’nin “Kripto para
madenciliğini düzenleyeceğiz” sözüyle başlayan ve bir yasaklama
operasyonuna dönüşen hareket, birçok madencilik şirketinin
Çin’den göç etmesine sebep olmuştu.
Zamanla sertleşen yasaklar furyasında son hamle ise Çin Merkez
Bankası (PBOC) tarafından yapılmış ve Eylül ayında yapılan
açıklama ile kripto para işlemleri de yasa dışı kabul edilmişti.
Çin medyasından Caijing dergisinde yer alan habere göre ise; Çin
yargı makamları şu anda ilgili kurallara uymayan kişi ve
kurumların neyle suçlanacağını ve nasıl cezalandırılacağını
araştırıyor. Haberde ‘gelecekte’ konuyla ilgili kanunların çıkacağı
yazılırken, süreç ile ilgili ise detay verilmedi. Çin’de kripto para
bağlantılı faaliyetler, yasa dışı ilân edilmelerine rağmen hala tam
anlamıyla uygulanamıyor.
Caijing dergisi ise, kripto para borsalarının ülkeden çekilmesinin,
suç teşkil eden işlemleri daha da gizleyeceğini belirtti.
TEKNİK ANALİZ
Bitcoin 55000 dolarlık destek bölgesini korumasının ardından
yeni bir artış başlattı. Anlık olarak 55343 seviyelerinde fiyatlanan
BTC’de gün içerisinde alt tarafta, 53878 ve 51472 olarak
belirlenmiştir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 57508 direncinin
kırılması önemli olacaktır.
İCH: SAT

MACD : AL

RSI: AL

ETHUSD
Avrupa’nın en büyük dijital varlık fonu yöneticisi CoinShares yeni bir
kripto para çalışması yaptı ve bir anket düzenledi. Ankete katılan fon
yöneticilerinin yüzde 42’si Ethereum‘un en güçlü yükseliş
gösterecek kripto para olduğunu düşündüklerini belirtirken, sadece
yüzde 18’lik kısım bu anlamda zaferin yine Bitcoin‘de olacağı
yorumunu yaptılar.
Bilindiği üzere sene başında kripto para piyasasındaki dominansı
%11 olan Ethereum, daha sonra bu rakamı %20’ye kadar
çıkarmıştı. Ethereum üzerindeki projelerin de hem boğa sezonunda
hem de 2020 yaz aylarında çok ciddi yükselişler yaşadığı
görülmüştü.
TEKNİK ANALİZ
ABD tarafından gelen olumlu açıklamalar ile birlikte kripto
paralardaki yükseliş ile Ethrerum 3400 seviyesinin üstünde
fiyatlanmaya devam ediyor. ETH için gün içi destek seviyesi 3396,
direnç seviyesi ise 3581. Belirtilen seviyelere yakın alış yönünde
pozisyonlar değerlendirilebilir.
İCH: AL

MACD : AL

RSI: AL

XRPUSD
Ripple, SEC ile bir üçüncü taraf arasında, SEC’nin eski
direktörü William Hinman’ın 2018’deki ünlü konuşmasının
yalnızca kişisel bir görüş olmadığını, SEC’nin politikası
olduğunu kanıtlayabilecek yazışmalar olduğunu belirlemişti.
Şirket, bu yazışmaların yer aldığı belgelerin SEC tarafından
mahkemeye sunulmasını talep etmişti. Talep, Yargıç Sarah
Netburn tarafından kabul gördü ve ilgili belgeler, mahkeme
tarafından kamera önünde yapılacak incelemeye dahil
edilecek. Bu, Ripple için dava sürecindeki en önemli
kazanımlardan biri. Belgeler, Hinman’ın konuşmasının sadece
kişisel bir görüş olmadığını, SEC’nin resmi politikası olduğunu
açık bir şekilde kanıtlayabilir. nHinman, 2018 yılının Haziran
ayında Ethereum‘un bir menkul kıymet olmadığına dair
açıklamalar yapmıştı. Hatta bu açıklamalar, ETH’de bir fiyat
artışına bile neden oldu.
TEKNİK ANALİZ
Ripple tarafında anlaşmalar devam ederken fiyat üzerindeki etkisi
kalıcılık sağlamıyor. Dava sürecindeki olumlu gelişmeler ile birlikte
tekrardan yükselişe geçen XRP gün içi önemli destek seviyesi
1,06 direnç seviyesi ise 1,14 olarak belirlenmiştir. Ripple’de
belirtilen seviyelere yakın pozisyonlar değerlendirilebilir.
İCH: AL

MACD : AL

RSI: AL

EOSUSD
ABD hükümetinin kripto para piyasası üzerinde inceleme ve
düzenleme çabalarını artırabileceği belirtiliyor. Bloomberg‘in
haberine göre, Biden yönetimi, federal kurumların kripto para
sektörünü incelemelerini ve kendi alanlarıyla ilgili tavsiyelerde
bulunmalarını gerektiren bir kararname çıkarmayı düşünüyor.
Söz konusu kararnamenin Hazine Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı,
Ulusal Bilim Vakfı ve ulusal güvenlik kurumlarını kapsayacağı
ifade ediliyor. İddiaya göre kararname ile kurumlardan sektörün
farklı yönlerini incelemeleri istenecek, ayrıca kripto ve blok zinciri
üzerindeki sorumluluklar netleştirilecek. Kurumların sektörle ilgili
çalışmalarının da koordinasyonu sağlanacak.
TEKNİK ANALİZ
EOS yaşanan geri çekilmeler gün içerisinde 4,33 ve 4,27
seviyelerinde kadar devam edebilir. Direnç seviyesi 4,54 olarak
belirlenmiştir. Yükselişlerde direnç seviyesine yakın kar
realizasyonu yapılabilir.
İCH: AL

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.

