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Veri Takvimi Yoğunlaşıyor...

Günün Önemli Takvim Verileri
• Fitch tarafından yapılan açıklamada, "Türk bankalarının negatif görünümleri çeşitli riskleri yansıtıyor" ifadesi kullanıldı.

Almanya- Perakende Satışlar (09:00)

• Avrupa Birliği (AB), Deniz Gücü Karargahını İngiltere'nin birlikten ayrılmasının ardından İspanya'ya taşıma kararı aldı.

Japonya- BOJ Basın Konferansı (Belirsiz)

• Yapılan açıklamaya göre Almanya'da tüketici fiyatları aynı dönemde bir önceki aya göre yüzde 0.4 artış kaydederek
beklentiye paralel gerçekleşti.

Türkiye- Ticaret Açığı (10:00)

• Euro Bölgesi'nde ekonomik güven, Temmuz ayında yılın en düşük değerini alarak küresel ticaret geriliminin büyüme
hızına baskı yapabileceğini işaret etti.

Almanya-İşsizlik Oranı Değişimi (10:55)
Euro- TÜFE (12:00)

• Trump: Ruhani ile koşulsuz görüşmeye gönüllüyüm.

Euro- Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (12:00)

• ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Trump'ın eleştirilerine karşın, Fed'in bağımsızlığını desteklediklerini vurguladı.

ABD- Kişisel Gelir (15:30)

• ABD'de bekleyen konut satışları Haziran'da %0.9 arttı.

ABD-Kişisel Gider (15:30)

• Haftanın ilk işlem gününde Avrupa ve ABD ‘de tahvil fazilerinde yükselişler dikkat çekti.

Kanada- Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (15:30)
ABD-APE Ham Petrol Stokları (23:30)

• Japonya MB tahvil işlemlerinde esnekliğe izin verecek.

Destek Direnç

•
EURUSDAnalizi
EURUSD paritesi haftanın ilk işlem gününde Euro ‘daki pozitiflik ile
birlikte yukarı yönlü hareket etti ve 1,1680 seviyesinin üzerinde
yükselişlerin hızlandığı gözlemlendi. Uzun süredir sıkışık bir görüntü
sergileyen paritenin gün içerisinde yükselişine devam etmesi ve
1,1740 seviyesinin üzerinde tutunması durumunda içinde
bulunduğu sıkışıklıktan çıktığı beklentileri yukarı hareketin
hızlanmasını sağlayabilir ve böyle bir durumda yükselişin 1,1765
seviyesine doğru devamı görülebilir. Geri çekilme yaşanması
durumunda 1,1710 seviyesinin altında tekrardan 1,1740 seviyesi
takip edilebilir. Bugün ekonomik takvim çok yoğun. Avrupa’dan
gelecek olan büyüme e enflasyon rakamları ilerleyen süreçte AMB
kararları üzerinde beklenti değişikliğine yol açabileceğinden önemli.
Ayrıca ABD ‘den açıklanacak olan kişisel gelir ve kişisel gider verileri
ABD enflasyonuna etki yaratabileceğinden takip edilmesinde fayda
bulunmaktadır.
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USDTRYAnalizi
TL, ABD ile yaşanan gerginlik sonrasında negatif görünüme devam
ediyor. Dün özellikle kredi derecelendirme kuruluğu Fitch’in Türkiye
ile ilgili açıklamaları sonrasında USDTRY paritesinde yukarı yönlü
hareketler gözlemlendi. Dolar endeksindeki geri çekilme
yükselişlerin sınırlı kalmasını sağladı. Bugün ekonomik takvime
bakıldığında Türkiye’den açıklanacak olan Cari açık verisi önemli
gözükmekte ve paritede etki yaratabilir. 4,8830 seviyesinin üzerinde
tutunmya çalışan USDTRY’nin aşağı yönlü hareket edebilmesi için
öncelikle bu seviyenin altında tutunması gerekmekte. Bunu
başarması durumunda geri çekilmenin 4,8490 seviyesi yakınlarına
doğru devamı görülebilir. 4,8830 üzerinde fiyatın tutunmaya devam
etmesi TL ‘deki zayıflığın artmasına ve yukarı yönlü hareketlerin
devam etmesine neden olabilir. Böyle bir durumda 4,9230 yukarıda
takip edilen ilk direnç seviyesi olabilir.

Direnç 1
Direnç 2
Destek 1
Destek 2

4.9230
4.9630
4.8830
4.8490

XAUUSD
Direnç 1
Direnç 2

XAUUSDAnalizi
Haftanın ilk işlem gününde veri akışının az olması Altın Ons
fiyatında da hareketlerin sınırlı kalmasına neden oldu. 1222 seviyesi
yakınlarında hareketine devam eden Altın Ons zayıf görünüme
devam etmekte.Gün içerisinde ABD ‘den açıklanacak olan kişisel
gelir ve gider rakamları Altın fiyatına etki edebileceğinden takip
edilmesinde fayda bulunmaktadır. Satış baskısının devam etmesi
durumunda 1213 alt tarafta kısa vadeli takip edilebileek destek
seviyesi olarak karşımıza çıkmakta. Paritede gün içinde 1222
seviyesinin üzerinde tutunma olması durumunda yükselişin 1232
seviyesine doğru devamı görülebilir. Ancak daha önceki analizlerde
de belirttiğimiz üzere yükselişlerin daha güvenilir olabilmesi adına
özncelikle 1232 ve sonrasında 1240 seviyeleri üzerinde tutunma
görülmesi gerekmektedir. Bunu başaramaması durumunda
yükselişler sadee tepki olarak kalabilir.
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USOILAnalizi
WTI yükselişini sakin sakin devam ettirmeye çalışmakta. Dün ABD
Başkanı Trump’ın Ruhani ile görüşmeye gönüllüyüm açıklaması
paritedeki yükselişi destekledi. 70,08 seviyesi yakınlarından geri
çekilme yaşayan WTI ‘ın yükselişine devam edebilmesi için kısa
vadede 69,08 seviyesi üzerinde tutunmaya devam etmesi
gerekmekte. Gün içerisinde paritenin yönünü tekrardan yuakrı
çevirmesi durumunda 69,52 test edilmek istenebilir. Bu seviyenin
üstünde tutunma yükselişin hızlanmasını sağlayabilir. Geri
çekilmelerde 69,08 desteğinin kırılması 68,58 seviyesine doğru
hareketin devamını getirebilir. Bugün akşam saatlerinde ABD’den
açıklanacak olan Amerikan Petrol Enstitüsü haftalık ham petrol
stokları verisi WTI fiyatı üzerinde etki yaratabileceğinden takip
edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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US500Analizi
ABD ‘de özellikle teknoloji şirketlerindeki düşüşler S&P 500 endeks
vadelisinde de aşağı yönlü hareketlerin görülmesine neden
olmakta. Günlük grafikte yükseliş trendi içerisinde olan endeks
vadelisi trend içi düzeltme hareketine devam etmekte. Yeni güne
2807 seviyesinin altında başlayan endeks vadelisinin satış
baskısında kalmaya devam etmesi durumunda aşağı yönlü
hareketin 2787 seviyesine doğru devamı görülebilir. 2787 seviyesi
yukarı hareketin devamı için önemli destek görünümünde bu
seviyenin kırılımı negative algıyı artırıp satışların hızlanmasına
neden olabilir. Böyle bir durumda hareketin trendin desteğine
doğru devamı görülebilir. Endeks vadelisinin trend yönlü hareketine
devam edebilmesi için öncelikle 2807 seviyesi üzerinde tutunması
gerekmekte. Bunu başarması durumunda yükselişin 2830
seviyesine doğru devamı görülebilir.
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USDJPYAnalizi
USDJPY paritesi sabahın ilk saatlerinde BOJ’dan gelen faiz kararı ile
birlikte hareketlendi. BOJ almış olduğu kararda Enflasyon hedefini
daha aşağı revise ederken, tahvillerde daha yüksek dalgalanmalara
izin vereceğini belirtti. Arar sonrası paritede dalgalanma görüldü.
111,00 seviyesi üzerinde tutunan paritenin yükselişine devam
etmesi durumunda 111,30 seviyesi test edilmek istenebilir. Son
günlerde sakin hareket eden paritede 111,30 seviyesi üzerinde
tutunma lolması durumunda yükselişin 111,60 seviyesine doğru
devamı görülebilir. 111,00 seviyesinin altında kısa vadede 110,70
seviyesi takip edilebilir. 110,70 seviyesinin kırılması satışların
hızlanmasına neden olabilir. Bugün ABD’den açıklanacak olan
veriler paritede hareketlenmeye yol açabileceğinden takip
edilmesinde fayda bulunmaktadır.

Twitter’da bizi takip edin
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#AlnusYatirim

Sorularınız için analiz@alnusyatirim.com

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

