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S&P 'den Kötü Not...

Günün Önemli Takvim Verileri
• Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu
düşürdüğünü duyurdu. S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunun
"BB"den "BB-"ye, yerli para cinsinden notunun "BB+"dan "BB"ye düşürüldüğünü, görünümünün
"durağan" olduğunu bildirdi.

Türkiye- İmalat PMI (10:00)

• Dolar Türk Lirası karşısında, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P)
Türkiye'nin kredi notunu düşürmesi sonrası 4.12 seviyesine üstüne çıktı
•
• IMF raporunda, Türkiye ekonomisinin aşırı ısındığına, iç ve dış dengesizliklerle karşı karşıya olduğuna ve
enflasyonun hedeflenen seviyenin üzerinde seyrettiğine dikkat çekildi
•
• IMF/McGettigan: TCMB'nin faiz kararı doğru yönde bir adım

İngiltere- İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi
(11:30)

• Petrol fiyatları, ABD'de özel sektör verisinin petrol stoklarının arttığını göstermesinin ardından kayıplarını
korudu.

ABD- Ham Petrol Stokları (17:30)

Almanya- İmalat Satın Alma Müdürleri
Endeksi (10:55)

Euro- Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (12:00)
ABD- ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği
(15:15)

ABD- FED Faiz Kararı (21:00)

Destek Direnç

EURUSD

EURUSD Analizi
Draghi sonrası hızlanan satışlar yeni haftada da devam ediyor.
Günlük grafikteki yataylığın dışına çıkması ile birlikte ivmelenen
aşağı yönlü hareket fiyatın 1,1990 desteği yakınlarına kadar
gelmesine sebep oldu. Bugün ekonomik takvimde yoğun bir
gündem bulunmakta. Sabah saatlerinden itibaren Avrupa
Bölgesi ‘nden açıklanacak olan PMI rakamları ve akşam FED faiz
kararı fiyat üzerinde etki yaratacaktır. FED ‘in bu ay faiz artırımı
yapması beklenmiyor ancak sonraki toplantılar için verebileceği
sinyaller önem taşımakta. Satış baskısında bulunan paritede
verilere bağlı yükselişler düzeltme olarak nitelendirilebilir. Kısa
vadede 1,2020 direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyenin
üstünde 1,2055 takip edilebilecek diğer direnç olabilir. Aşağı
hareketin devamı durumunda ise 1,1990 seviyesi altında 1,1950
takip edilebilir.
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USDTRY Analizi
Pazartesi günü TCMB açıklamaları ile 4,03 desteğine kadar
gerileyen USDTRY paritesinde, USD ‘nin küresel anlamda değer
kazanımı
yukarı
hareketi
desteklerken,
dün
kredi
derecelendirme kuruluğu S&P ‘nin Türkiye’nin kredi notunu
düşürmesi ile birlikte fiyatın 4,12 seviyesinin üstünü test ettiği
gözlemlenmekte. Bugün ABD Doları ‘nın diğer para birimlerine
karşı hareketi USDTRY paritesi üzerinde etkili olabilir. Akşam
FED ‘in açıklayacağı faiz kararı fiyat üzerinde etkili olacaktır. Şu
saatlerde 4,1040 seviyesi üzerinde fiyatlanan paritenin yukarı
hareketine devam etmesi durumunda 4,1195 seviyesi
tekrardan test edilebilir .Geri çekilmelerde ise 4,1040 ın altında
4,0895 seviyesi takip edilebilir.
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XAUUSDAnalizi
ABD ekonomisindeki toparlanmayı gösteren rakamlar ve
bugünkü FED faiz kararı öncesinde Altın Ons üzerindeki satış
baskısı artmış durumda bulunmakta. Günlük grafikte
oluşturduğu yataylığın dün altına sarkması ile birlikte fiyatta
satışların hızlandığı ve 1303 desteğine kadar geldiği
gözükmekte. Bugün ABD ‘de FOMC kararları açıklanacak, bu
toplantıdan faiz artırımı beklenmiyor ancak ekonomideki
toparlanma sonrası faiz artırım sayısının bu yıl için 4 tane
olabileceğine dair beklentiler fiyattaki baskıyı arttırmakta. 1303
seviyesinden aldığı destek ile yükselen paritenin hareketine
devam edebilmesi için 1311 seviyesi üzerinde tutunması
gerekmekte. Bunu başarması durumunda hareketin 1319
seviyesine doğru devamı beklenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde
ise 1303 kısa vadeli destek olabilir.
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USOIL Analizi
Pazartesi günü ABD-İran arasındaki yaptırım gerilimi ile sert
şekilde yükseliş gösteren WTI fiyatı 69,08 seviyesi üzerinde
tutunmayarak geri çekilme yaşamıştır. Gerilimin şimdilik
sakinlemesi, ABD ‘de petrol stoklarının arttığına ilişkin veriler
fiyattaki geri çekilmenin hızlanmasını sağladı. Bugün ABD ‘den
açıklanacak olan Ham Petrol stokları verisi fiyat üzerinde etki
yaratabileceğinden önem arz etmektedir. 67,57 seviyesinin
altında bulunan WTI ‘ın satış baskısında kalmaya devam etmesi
durumunda 67,06 ilk destek konumunda bulunmaktadır. Bu
seviyenin kırılımı aşağı hareketi hızlandırabilir. 67,57 seviyesi
üzerinde ise 68,13 takip edilebilecek diğer direnç seviyesi
olabilir.
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US500 Analizi
Dün gün içerisinde satış baskısında kalan S&P 500 endeks
vadelisi akşam saatlerine gelen alımlarla birlikte günü alıcılı
kapattı. Günlük grafikteki üçgen içerisindeki hareketine devam
eden endeks ‘in yukarı hareketine devam etmesi durumunda
100 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 2670 seviyesi
önemli gözükmekte. 2648 desteğinin kırılması durumunda ise
2620 seviyesi takip edilebilir. Akşam saatlerinde açıklanacak
olan ABD Merkez Bankası ‘nın faiz kararı endeks fiyatı üzerinde
etki yaratabileceğinden takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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USDJPY Analizi
Dolar Endeksindeki yükseliş USDJPY paritesinde de yukarı yönlü
harketin hızlanmasını sağladı. 109,45 seviyesi üzerinde hızlanan
paritenin şu saatlerde 109,70 seviyesi üzerinde tutunmaya
çalıştığı gözlemlenmekte. Yukarı hareketin devam etmesi
durumunda 110,05 takip edilebilecek bir sonraki direnç seviyesi
olabilir. Aşağı yönlü hareketlerde kısa vadede 109,70 seviyesi
takip edilebilir; ancak satışların hızlanması için fiyatın 109,45
seviyesi altında tutunması gerekmekte. Bugün ABD ‘den
açıklanacak olan veriler fiyatta hareketlenmeye sebep olabilir.
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Twitter’da bizi takip edin
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#AlnusYatirim

Sorularınız için analiz@alnusyatirim.com

2018 yılı 1. Çeyrek Kâr Zarar Oranı : %36,36 - %63,64

