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Bir ALTINBAŞ Kuruluşudur

26 Temmuz 2018

TL 'de Rahip Etkisi...

Günün Önemli Takvim Verileri
• Türkiye'de tutuklu bulunan ABD'li rahip Andrew Brunson'un ev hapsine alınmasına karar verildi.
• Reel sektör güven endeksi Temmuz ayında 102.7'ye geriledi.

İspanya- ÜFE (10:00)

• Fitch'in parasal sıkılaşma (QT) stres raporuna göre, Türkiye ihraçcılarına yönelik en büyük risk kur riski.

Almanya- IFO İş İklimi endeksi (11:00)

• ABD Başkanı Donald Trump ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in, yükselen ticaret gerilimlerini sonlandırmak
üzere yaptıkları toplantı uzlaşmayla sonuçlandı.

Türkiye- Kapasite Kullanım Oranı (14:30)

• ABD Başkanı Trump, AB Komisyonu Başkanı Juncker ile gümrük vergilerini sıfıra indirmek konusunda çalışacaklarını
aktardı.

ABD- Yeni Konut Satışları (17:00)

• ABD'de yeni konut satışları Haziran'da % 5.3 düştü.

ABD- Ham Petrol Stokları (17:30)

• Almanya'da IFO İş Güveni Endeksi, Temmuz ayında 101.7 değerini alarak beklentinin hafif üzerinde gerçekleşti.
• Berenberg İngiltere Ekonomisti Kallum Pickering İngiltere Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantıda faiz artırabileceğini
öngördü.
• Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten gelen açıklamaya göre, ticaret savaşının kızışması, küresel büyümeyi
yüzde 0.4 aşağı çekebilir.
• ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta düşüş gösterdi.

Destek Direnç
EURUSDAnalizi
Dün günü pozitif kapatan EURUSD paritesi bugün very yoğun bir
takvime sahip. Avrupa Merkez Bankası ‘nın faiz kararı açıklanacak
faizlerde ve kararlarda bir değişiklik beklenmiyor. Faiz kararı sonrası
Draghi konuşması önemli. Özellikle faiz oranlarının geleceği ile ilgili
verebileceği bilgiler paritede yeni fiyatların oluşmasına neden
olabilir. Avrupa Merkez Bankası kararları haricinde ABD’den haftalık
işsizlik rakamları ve dayanıklı mal siparişleri verileri de fiyat üzerinde
etki yaratabileceğinden takip edilmesinde fayda bulunmaktadır. Dün
yukarı hareket gerçekleştiren paritenin 1,1740 seviyesini test
etmesine ragmen geçemediği gözükmekte. Bugün bu seviye
üzerinde tutunma olması durumunda yükselişin 1,1765 seviyesine
doğru devam etmesi beklenebilir. Geri çekilmelerde kısa vadede
1,1710 seviyesi takip edilmelidir. Veri yoğunluğunun fazla olması
teknik görünümün bozulmasına neden olabilir.
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USDTRYAnalizi
Önceki gün Merkez Bankası faiz kararı ile sert şekilde yükselen
USDTRY paritesinde, Türkiye'de tutuklu bulunan ABD'li rahip Andrew
Brunson'un ev hapsine alınmasına karar verilmesinin ardından TL
lehine pozitif hareketler görüldüğü gözlemlendi. Bu pozitif gelişmeye
Dolar endeksinin zayıflığının da eşlik etmesi ile birlikte paritenin
4,7690 seviyesine kadar gerilediği gözlemlenmekte. Bugün Avrupa ve
ABD ‘den açıklanacak olan veriler parite fiyatlaması üzerine etki
yaratabileceğiden takip edilmesinde fayda bulunmaktadır. Şu
saatlerde 50 birimlik hareketli ortalamanın yakın olduğu 4,8050
seviyesini test eden paritenin gün içerisinde satış baskısında
kalmaya devam etmesi durumunda 4,7690 seviyesi test edilmek
istenebilir. Bu seviyenin kırılımı satışların hızlanmasını sağlayabilir.
4,8050 seviyesinin yuakrı yönlü geçilmesi durumunda 4,8490
yukarıda takip edilecek ilk direnç seviyesi olarak gözümüze
çarpmakta.
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XAUUSDAnalizi
Avrupa ve ABD arasındaki ticaret savaşları ile ilgili görüşmenin
pozitifliği dolar endeksinde aşağı yönlü hareketi desteklerken.Altın
ons fiyatı da doların bu zayıflığından faydalanarak yükseliş sergiledi.
1232 seviyesi üzerinde tutunmayı başaramayan Altın ons un gün
içerisinde yukarı seyrini devam ettirmesi durumunda 1240 seviyesi
test edilmek istenebilir. Altın ons ‘un satış baskısından kurtulabilmesi
için 1240 seviyesinin üzerinde tutunma ilk etapta önemli
gözükmekte. Gün içerisinde satış baskısının tekrardan hakim olması
durumunda 1222 seviyesi test edilmek istenebilir. Bugün ABD ‘den
açıklanacak olan veriler Altın osn fiyatı üzerinde etki
yaratabileceğinden takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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USOILAnalizi
Yukarı yönlü eğilimini arttırmak isteyen ve 50 birimlik hareketli
ortalamayı kendine destek olarak alan WTI fiyatı dün ABD ‘den
açıklanan haftalık ham petrol stoklarının beklentiden fazla azalması
ile birlikte yukarı yönlü hareket sergiledi. ABD-İran arasındaki gerilim
de WTI fiyatının toparlanma isteğini desteklemekte. 69,08 seviyesinin
üstünde tutunamayan paritede yükselişin devam edebilmesi için bu
seviyenin geçilmesi gerekmekte. WTI ‘ın bunu başarması durumunda
69,52 takip edilebilecek bir sonraki direnç seviyesi olarak karşımıza
çıkmakta. WTI fiyatında gün içerisinde gei çekilme olması
durumunda 68,58 kısa vadede test edilmek istenebilir. Bu seviyenin
geçilmesi satış baskısının artmasına neden olabilir. Bugün ABD ‘den
açıklanacak veriler fiyat üzerinde etki yaratabileceğinden takip
edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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US500Analizi
Günlük grafikte yükseliş trendi içerisindeki hareketine devam eden
S&P 500 endeks vadelisi, ABD Başkanı Donald Trump ve AB
Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in, yükselen ticaret
gerilimlerini sonlandırmak üzere yaptıkları toplantı sonucunda
uzlaşmaya varmaları ile birlikte yükselişini hızlandırdı ve trendin üst
bandına doğru hareket etti. Şu saatlerde 2830 seviyesinin üzerinde
tutunan paritenin bu seviyenin altına inmesi durumunda yükselişin
düzeltmesinin devam etmesi beklenebilir. Böyle bir durumda 2807
aşağıda takip edilmesi gereken diğer destek seviyesi olarak karşımıza
çıkmakta. 2830 seviyesinin destek olarak çalışması ve endeks
vadelisinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 2851
takip edilmeye devam edilecek. Bugün ABD ‘den açıklanacak olan
veriler endeks üzerinde etki yaratabileceğinden takip edilmesinde
fayda bulunmaktadır.
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USDJPYAnalizi
Dün dolar endeksindeki sert gerileme USDJPY paritesinde de aşağı
yönlü hareketi destekledi. 111 seviyesinin altına geriledikten sonra
hızlı şekilde 110,70 seviyesinin test edildiği gözlemlenmekte. Bugün
Avrupa merkez bankası faiz kararı ve sonrasında Draghi açıklamaları
parite üzerinde dolaylı etki yaratabileceğinden yakından takip
edilmelidir. Paritede gün içerisinde satış baskısının artması
durumunda 110,70 seviyesinin altında 110,40 seviyesi test edilmek
istenebilir. 110,70 seviyesinin altında tutunma paritede satış
baskısının iyice artmasına da neden olabilir. Yukarı yönlü
hareketlerde kısa vadede 111,00 seviyesi direnç olarak takip
edilebilir. Bugün ayrıca ABD ‘den açıklanacak olan veriler de fiyat
üzerine
etki
edebileceğinden
takip
edilmesinde
fayda
bulunmaktadır.
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Sorularınız için analiz@alnusyatirim.com

2018 yılı 2. Çeyrek Kâr Zarar Oranı : %53,33 - %46,67

