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Merkez Değişikliğe Gitmedi...

Günün Önemli Takvim Verileri
• Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 17,75'te sabit tuttu.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan "Buradan uluslararası yatırımcıları, ülkemizdeki yatırımcıları, tüm finans çevrelerini Türkiye'nin
geleceğine güvenmeye davet ediyorum. Türkiye'ye bugün yatırım yapanlar, yarın en çok karlı çıkanlar olacaktır. Büyük
yatırımcıların muhatabı artık doğrudan Cumhurbaşkanlığı olacaktır." dedi.
• Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mali alanda atılacak adımlarla enflasyonla mücadele sürecine azami katkı
verileceğini belirterek, açıklanacak yeni Orta Vadeli Program (OVP) ile enflasyonda düşüşe odaklı bir çerçeve ortaya
koyulacağını vurguladı.
• Euro Bölgesi'nde imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında beklentiyi aştı.
• Almanya'da imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında 57.3 seviyesinde gerçekleşti.

İspanya- ÜFE (10:00)
Almanya- IFO İş İklimi endeksi (11:00)
Türkiye- Kapasite Kullanım Oranı (14:30)
ABD- Yeni Konut Satışları (17:00)
ABD- Ham Petrol Stokları (17:30)

• ABD'de imalat PMI Temmuz'da 55.5, hizmet PMI 56.2 oldu.
• Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllarca ticarette bize haksız muamele eden ülkelerin hepsi
Washington'a müzakere yapmaya geliyor. Bunun yıllar önce gerçekleşmesi lazımdı ama geç olsun, güç olmasın."
ifadelerini kullandı.
• İngiltere Başbakanı Theresa May, "AB ile müzakereleri ben yönlendireceğim, Brexit Bakanı süreci vekilim olarak
yürütecek" dedi.

Destek Direnç
EURUSDAnalizi
Dün sabah saatlerinde 4 saatlik grafikteki hareketli ortalamaları
kendine destek alan ve Avrupa’dan gelen PMI rakamları ile birlikte
yükseliş sergileyen EURUSD paritesi 1,1710 seviyesi üzerinde kalıcı
olamazken, ABD ‘den gelen veriler sonrasında tekrardan aşağı yönlü
hareket etti ve 1,1680 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışmakta.
Bugün Avrupa ve ABD ‘den gelecek olan veriler parite fiyatına etki
edebileceğinden takip edilmesinde fayda bulunmaktadır. Yataylaşma
sürecinin içinde bulunan EURUSD paritesinde 1,1680 seviyesinin
geçilmesi durumunda paritedeki aşağı yönlü algı artabilir ve
satışların 1,1640 seviyesi yakınlarına doğru devamı görülebilir.
Hareketli ortalamaların tekrardan destek olması ve yukarı yönlü
hareket görülmesi durumunda 1,1710 seviyesi önemli. Yükselişlerin
devamı için öncelikle 1,1710 seviyesi üzerinde kalıcı olunmalıdır.
Bunu başarması durumunda 1,1740 seviyesine doğru yükselişin
devamı görülebilir.
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USDTRY

USDTRYAnalizi
Merkez Bankası piyasa beklentisinin aksine faiz oranlarında
değişikliğe gitmezken, kararın açıklanmasının ardından USDTRY
paritesinde sert yükselişler meydana geldi ve parite 4,94 seviyesinin
üzerini test etti. Sert hareketler sonrasında sakinleşen parite 4,8830
seviyesinin hemen altında fiyatlanmakta. Bundan sonraki süreçte
gelebilecek olan açıklamalar fiyat üzerinde etkili olabilir. 4,8830
seviyesinin altında dünkü hareketin düzeltmesinin olması
durumunda 4,8490 kısa vadede takip edilebilecek destek seviyesi
olarak karşımıza çıkmakta. Bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi satış
baskısının tekrardan artmasını sağlayabilir. 4,8830 seviyesinin
üstünde tutunma olması durumunda ise 4,9230 seviyesi takip
edilecek ilk direnç olarak gözükmekte. 4,9230 seviyesinin geçilmesi
TL üzerindeki negative algıyı artırıp yeni zirveler gelmesine neden
olabilir. Bugün açıklanacak olan veriler fiyatta etkili olabileceğinden
takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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XAUUSDAnalizi
Dün sabah satlerinde Dolar endeksindeki zayıflama Altın Ons
fiyatının da 1221 seviyesinden aldığı destek ile birlikte yükseliş
sergilemesini sağlasa da fiyatın 1229 seviyesinden geri döndüğü
gözlemlenmekte. Kısa vadeli direnç olarak 1229 seviyesi takip
ediliyor olsa da Altın Ons ‘un zayıf görüntüsünden kurtulabilmesi için
1238 seviyesinin üzerinde tutunma gerçekleştirmesi gerekmektedir.
Bunu başarması durumunda yükselişlerin ivmelenmesi beklenebilir.
Zayıf görünümün artması ve 1221 seviyesinin geçilmesi durumunda
satışların hızlanması beklenebilir. 1221 seviyesinin geçilmesi
durumunda 1213 seviyesi takip ediliyor olacak. Bugün ABD ‘den
açıklanacak olan veriler Altın Ons fiyatı üzerinde etki
yaratabileceğinden takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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USOILAnalizi
Dün gün içerisinde 67,57 seviyesinin üstünde tutunması ile birlikte
yukarı yönlü ahreket eden WTI toparlama eğilimini arttırmak istiyor.
Akşam saatlerinde ABD ‘den açıklanan Amerikan Petrol Enstitüsü
ham petrol stokları verisinin beklentiden iyi olması da WTI ‘ın bu
isteğini destekledi. Ancak fiyatın yukarı yönlü ivmesini artırabilmesi
için 69,08 seviyesi üzerinde tutunması gerekmekte. Bunu başarması
durumunda alıcıların artması beklenebilir. Geri çekilmelerde 68,13
kısa vadeli destek, bu seviyenin geçilmesi durumunda 67,57 seviyesi
önemli. Bugün ABD ‘den açıklanacak olan ham petrol stokları verisi
fiyat üzerinde etki yaratabileceğinden takip edilmesinde fayda
bulunmaktadır.
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US500Analizi
Piyasayı geren açıklamaların yerine sakinliğin gelmesi S&P 500
endeks vadelisinin trend yönlü hareketine devam etmesini sağladı.
ABD ‘de açıklanmaya başlayan bilançolar ile birlikte yükselişin hız
kazandığı ve 2830 seviyesi yakınlarına kadar devam ettiği
gözlemlendi. Geri çekilme yaşayan endeks vadelisinde yükselişlerin
devamı için 2807 seviyesi üzerinde tutunup tutunmayacağı
önemli.Bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda trend içi
düzeltme görme ihtimali ile birlikte aşağı yönlü hareketin 2787
seviyesi yakınlarına doğru devamı görülebilir. 2807 nin destek olarak
fiyattaki yükselişi desteklmesi durumunda 2830 seviyesi tekrardan
test edilebilir. 2830 seviyesinin geçilmesi durumunda trendin üst
bandına doğru harekketin devamı görülebilir. Bugün ABD ‘den
açıklanacak olan veriler fiyatta hareketlenmeye yol açabileceğinden
takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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USDJPYAnalizi
USDJPY paritesi sert hareketler sonrası sakin seyretmeye devam
ediyor. 100 birimlik hareketli ortalama ile birlikte aşağı yönlü hareket
eden parite 111,00 seviyesinin altına geçmekte zorlanmakta. Dolar
endeksindeki kararsız görünüş USDJPY paritesinde de dalgalanma
yaşanmasına neden olmakta. 111,30 seviyesinin hemen altında
bulunan paritenin bu seviyenin üstüne geçip turunması durumunda
yükselişin 100 birimlik hareketli ortalamanın yakın olduğu 111,60
seviyesine doğru devam etmesi beklenebilir. Ancak yükselişin
devamı için 111,60 seviyesi üzerinde tutunma gerçekleşmesi
gerekmekte. Geri çekilmelerde 111,00 seviyesi önemini koruyor.
Altında tutunma görülmesi durumunda satış baskısının artması ve
hareketin 110,70 seviyesine doğru devam etmesi beklenebilir. Bugün
ABD ‘den açıklanacak olan veriler parite fiyatı üzeine etki
edebileceğinden takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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#AlnusYatirim

Sorularınız için analiz@alnusyatirim.com

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

