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Merkez Hamlelere Devam Ediyor...

Günün Önemli Takvim Verileri
• TCMB, 31 Temmuz’a kadar vadesi dolacak reeskont kredileri geri ödemelerinde TL ödeme imkânı getirerek,
kuru 4.20 TL’de sabitledi.

İngiltere- Banka Tatili

• Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, "TL'deki düşüş döviz borçlu şirketlere baskı oluşturuyor"
açıklamasını yaptı.

ABD- Anma Günü Tatili

• ABD Başkanı Trump, "Kuzey Kore'den aldığımız sıcak ve verimli yanıt, oldukça iyi bir haber. Refah ve barışın
sürmesini umuyoruz, işlerin nereye gittiğini zaman gösterecek" ifadesini kullandı.
• Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un arasındaki zirvenin
yapılma ihtimaline karşılık ABD’li ön heyetin Singapur'a gideceğini açıkladı.
• ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "Mali istikrar olmadan makroekonomik istikrar olmaz"
dedi.
• Chicago Fed Başkanı Evans, "Politika araçlarımızı belirleyen sabit kuralları takip etmek, değişen çevre
koşullarını yakalamada en iyi strateji olmayabilir" diye konuştu.
• Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan bu yıl için baz senaryosunun 3 faiz artışı olduğunu söylediPetrol fiytaları,
Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretim kısıntılarını gevşetmeyi teklif etmelerinin ardından sert şekilde geriledi.

Destek Direnç
EURUSDAnalizi
İtalya’daki seçimler sonrası negatif fiyatlanmaya devam eden
EURUSD paritesi, Cuma günü 1,1650 seviyesinin altına geriledi.
Hafta sonu İtalya’da hükümetin kurulamayışı Euro üzerinde
pozitif etki yaratırken, fiyatın 1,17 seviyesi üzerine yükselmesini
sağladı. Bugün İngiltere ve ABD ‘nin tatil olması piyasada hacimin
düşük olmasına sebep olabilir. Ancak özellikle İtalya’daki siyasi
gelişmeler fiyat üzerinde etki yaratacağından yakından takip
edilmelidir.1,1710
seviyesi
üzerinde
fiyatlanan
EURUSD
paritesinin yükselişe devam edebilmesi için bu seviye üzerinde
tutunmaya devam etmesi gerekmektedir. Bunu başarması
durumunda 1,1740 seviyesi test edilmek istenebilir. Son
dönemde satış baskısını ciddi şekilde hisseden paritede yükselişin
devamı için 1,1740 seviyesi önemli gözükmekte. Gün içerisinde
geri çekilmelerde ise 1,1710 desteğinin altında 1,1680 seviyesi
takip edilebilir.
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USDTRYAnalizi
Geçtiğimiz hafta yüksek bir dalgalanma sergileyen USDTRY
paritesinde, TCMB yapmış olduğu hamelelerde TL üzerindeki
negatif durumu yıkmaya ve kuru kontrol altına almaya
çalışmakta. TCMB ‘nin 31 Temmuz’a kadar vadesi bulunan
reeskont ödemelerinde kuru 4,20 ye sabitlemesi TL üzerinde
pozitif etki yarattı. 4,7180 seviyesinin altında fiyatlanan paritede
satış baskısının devam etmesi durumunda 4,6730 seviyesi test
edilmek istenebilir. Bu seviyenin altında satışlar hızlanabilir. Gün
içerisinde alıcıların hakim olması durumunda ise 4,7180 üstünde
hareketin 4,7790 seviyesine doğru devamı görülebilir.
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XAUUSD

XAUUSDAnalizi
Son dönemde güvenli liman talebi ile zayıf görünümünden
kurtulmaya çalışan Altın Ons, ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore
lideri Kim Jong-un arasındaki görüşmenin yapılabilme ihtimalinin
doğması ve hafta sonu İtalya’da yaşanan siyasi gelişmeler fiyatta
geri çekilme yaşanmasına neden oldu. 1296 seviyesine kadar
gerileyen Altın Ons fiyatının bu seviye altında tutunması
durumunda geri çekilme 1289 seviyesine kadar devam edebilir.
Daha önceki analizlerde de bahsettiğimiz gibi fiyatta yükselişlerin
kalıcı olabilmesi adına 1303 seviyesi üzerinde tutunma
görülmelidir. Güvenli liman talebi fiyatta ani hareketlere neden
olsa da 1303 seviyesi üzerinde tutunma başarılı olamamıştır.
Yükselişlerde 1303 seviyesini takip etmeye devam ediyoruz.
Ekonomik takvim sakin o sebeple teknik seviyeler biraz daha ön
planda olabilir.
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USOILAnalizi
Petrol ‘ün güçlü duruşuna Suudi Arabistan ve Rusya darbesi
geldi.4 saatlik grafikteki yükseliş çizgisini kırmasının ardından
satış baskısını hisseden WTI, Suudi arabistan ‘dan gelen
açıklamalara göre arz kısıntısının yılın ikinci döneminde ortadan
kalkabileceğine dair açıklamalar ve Rusya’nın da benzer bir
görüşte olması fiyatta çok sert satışların yaşanması ile 66,05
desteğine kadar geriledi. Ekonomik takvim sakin ancak arz
kısıntıları ile iglili gelebilecek yeni haberler fiyatta sert
hareketlenmeler yaşanmasına sebep olabilir. Açıklamalar ile
gerileyen paritede 66,05 desteğinin kırılması durumunda 65,53
desteği test edilmek istenebilir. Görüntü zayıf bu sebeple
yükselişler tepki olarak kalabilir. Yükselişlerin kalıcı olabilmesi
adına fiyatı yükseltecek açıklamalar görülmelidir.
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US500Analizi
S&P 500 endeks vadelisi 2738-2706 seviyeleri arasındaki yatay
görünümüne devam etmekte. 2738 seviyesi yakınlarına kadar
yükselen endeks geçtiğimiz haftanın son işlem gününde satış
baskısında kalarak gerilemişti. ABD Başkanı Trump ile K.Kore
Lideri ‘nin görüşebileceği ihtimalinin tekrardan ortaya çıkması ve
ABD Başkanı Trump’ın K.Kore ile ilgili pozitif yorumları fiyatta
yukarı hareketi destekledi. Yeni haftaya yukarı yönlü GAP ile
başlayan endeksin yükselişine devam etmesi durumudna 2738
seviyesi test edilmek istenebilir. Bugün ABD ‘de Anma günü tatili
ve vadeli endekste erken kapanış olacak. Bu sebeple gün
içerisinde yaşanacak hareketler sınırlı kalabilir.
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USDJPYAnalizi
Güvenli liman talebi ile 4 saatlik grafikteki yükseliş trendinden
çıktıktan sonra satış baskısının arttığı USDJPY paritesinde hafta
sonu İtalya’da koalisyonun kurulamamasının pozitif etki
yaratması yukarı yönlü açılış yaşanmasına sebep oldu.
Sonrasında yaşanan geri çekilme ile 109,45 seviyesinin altına
gerileyen paritenin satış baskısında kalmaya devam etmesi
durumunda 109,15 seviyesi test edilmek istenebilir. 109,15
seviyesinin kırılması durumunda 108,87 seviyesine doğru
hareketin devamı beklenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 109,45
seviyesi üzerinde tutunma yaşanması durumunda 109,70 test
edilmek istenebilir. Ancak fiyattaki yükselişlerin tepki olarak
kalmaması için 109,70 seviyesi üzerinde tutunma görülmelidir.
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#AlnusYatirim

Sorularınız için analiz@alnusyatirim.com

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

