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Rahip Krizi Derinleşiyor...

Günün Önemli Takvim Verileri
• ABD, Rahip Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulanacağı açıklamıştı ve dün gelen
haberlerde ABD ‘nin yaptırım listesini hazırladığı belirtildi.

İngiltere- İnşaat PMI (11:30)

• ABD Hazine Bakanlığın'dan yapılan resmi açıklamada, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu'ya yaptırım getirildiği bildirildi. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Yaptırım gerekçesi Brunson'un
tutuklanmasındaki rolleri" dedi.

İngiltere- Enflasyon Raporu (14:00)

• Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, temmuzda Türkiye'nin dış ticaret açığı yüzde
32,39 azalışla 6 milyar 3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İngiltere- BOE Başkanı Carney Konuşması (14:30)

• ABD yönetimi yaklaşık 200 milyar dolar değerindeki Çin menşeli ürünlere uygulanacak gümrük vergisi oranını yüzde
10'dan yüzde 25'e yükseltti.

İngiltere- Faiz Oranı Kararı (14:00)

ABD- Haftalık İşsizlik Rakamları (15:30)
ABD- Fabrika Siparişleri (17:00)

• Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang, ABD vergilerle ilgili yeni bir adım atarsa Çin'in de karşılık vereceğini
söyledi.
• ABD Merkez Bankası (Fed), faiz oranını, beklendiği gibi yüzde 1,75-2,00 aralığında sabit tuttu ancak kademeli faiz
artırımlarına devam edileceğinin sinyalini verdi.
• İngiltere'nin finans merkezi City of London'ın Belediye Başkanı Lord Charles Bowman, bu zamana kadar, İngiltere'nin
Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış süreci nedeniyle finans sektöründe yaşanan istihdam kaybının, sadece 1500 seviyesinde
olduğunu bildirdi.

Destek Direnç

•
EURUSDAnalizi
Dünkü veri yoğunluğunun kazanını USD oldu ve EURUSD paritesinde
aşağı yönlü hareketler gözlemlendi. Euro bölgesinin imalat sektörüne
ilişkin verilerinde beklentinin altında kalması aşağı hareketi
desteklerken, ABD tarafından ticaret savaşları ile ilgili yeni adımların
gelmesi piyasada gerginlik yaratırken ABD Dolarının değerlenmesini
sağladı. Akşam saatlerinde FED kararlarında sürpriz ile
karşılaşılmazken Eylül ayında yüksek ihtimalle faiz artırımı geleceği
beklentisi piyasada oluştu. Bugün ekonomik takvim düne göre
oldukça sakin o sebeple teknik seviyeler biraz daha ön plana çıkabilir.
Üçgen formasyonu içinde sıkışık görünümüne devam eden paritede
satış baskısının devam etmesi durumunda 1,1640 seviyesi test
edilmek istenebilir. Bu seviyenin kırılımı aşağı yönlü hareketin
formasyonun alt bandına doğru devamını getirebilir. Formasyondan
çıkılması hareketleri sertleştirebilir. Paritenin 1,1640 seviyesi üzerinde
tutunması durumunda yüksleişin 1,1680 seviyesine doğru devamı
görülebilir. Ancak yükselişin devamı için 1,1680 seviyesinin üstünde
tutunma görülmelidir.
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USDTRYAnalizi
ABD ile Türkiye arasındaki rahip krizi gün geçtikçe sertleşmeye
başladı. Daha önce ABD ‘nin rahibin bırakılmaması durumunda
Türkiye’ye yaptırım uyguayacağını açıklamalası TL’de negative etki
yaratırken, dün ABD ‘nin Türkiye’ye uygulayacağı yatırımlar ile ilgili
listenin hazırlandığı haberleri USDTRy paritesinde sert yükselişler
görülmesine neden oldu. Ayrıca ABD ‘nin 2 Türk Bakan ile ilgili
yaptırım kararı açıklamalası 5,01 seviyesinin üstünün görülmesine
neden oldu. Şu saatlerde 4,9960 seviyesinin altında hareketlenen
paritede geri çekilme yaşanması durumunda 4,9630 kısa vadede takip
edilebilecek destek olarak karşımıza çıkmakta. Fiyatta 4,9960
seviyesinin üstünde tutunma olması durumunda yukarı hareketin
5,02140 seviyesi yakınlarına doğru hareketlenmesi görülebilir. Bugün
ekonomik takvim sakin ancak özellikle Rahip ile ilgili gelişmelerin
yakından takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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XAUUSDAnalizi
Altın Ons fiyatı üzerindeki negatif baskıdan kurtulamıyor. Dün akşam
açıklanan FED kararlarında ABD ekonomisindeki iyileşmeye vurgu
yapılırken Eylül ayında faiz artırım beklentisi iyice güçlendi. ABD
ekonomisinin iyi olduğuna dair açıklamalar bu sene içerisinde 2 faiz
artışı daha yapılabilir ihtimalini arttırırken ABD dolarını değerlendirdi.
1213 seviyesi yakınlarına kadar gerileyen Altın Ons un bu sevieynin
altına inmesi durumunda satışların hızlanamsı beklenebilir. Zayıf
görünümün hakim olduğu paritede yukarı yönlü hareketlerde 1222 ilk
direnç seviyesi olarak dikkat çekerken, kalıcı ve güçlü yükselişler
görebilmemiz için fiyatın öncelikle 1232 seviyesi üstünde tutunması
gerekmektedir. Bunu başaramaması durumudna yükselişler sadece
tepki olarak kalacaktır. Bugün ABD ‘den açıklanacak olan veriler
paritede hareketlenmeye yol açabileceğinden takip edilmesinde fayda
bulunmaktadır.
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USOILAnalizi
WTI fiyatı üzerindeki satış baskısı artarken önemli seviyelerin kırılması
satış baskısını ivmelendirmekte. Ticaret savaşlarının negatif etkisine
artan ABD stoklarının da etkisi eklenince aşağı hareketler sertleşti.
67,06 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışan WTI 2ın bu seviyenin
altına inmesi durumunda aşağı hareketin 66,53 seviyesine doğru
devamı görülebilir. 66,53 seviyesinin kırılması WTI ‘da yeni bir satış
hareketinin başlamasına neden olabilir. Fişiyatta gün içerisinde
toparlama olması durumunda 67,57 yukarı tarafta ilk direnç olarak
karşımıza çıkmakta. Bu seviyenin üzerinde tutunma olması
durumunda yukarı hareketin 68,13 seviyesine doğru devam etmesi
beklenebilir. Bugün takvim sakin ancak özellikle ticaret savaşları ile
ilgili gelişmeler yakından takip edilmelidir.
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US500Analizi
Yükseliş trendi içerisinde bulunmaya devam eden S&P 500 endeks
vadelisinde ticaret savaşları ile ilgil igelen haberler endeksin
yükselişini baskılamakta. ABD ‘nin Çin ‘e uygulayacağı ek verginin %10
‘dan %25 e çıkarılacağı haberi ve Çin’in bu şekilde bir hamle olması
durumunda buna karşılık vereceklerini açıklaması vadeli endeksin
aşağı yönlü hareket etmesine neden oldu. 2807 seviyesinin altında
fiyatlanan endeksin gün içerisinde satış baskısında kalmaya devam
etmesi durumunda 2787 alt tarafta takip edilebilecek ilk destek olarak
karşımıza çıkmakta. Endekste yükselişin devam edebilmesi için bugün
tekrardan 2807 seviyesi üzerinde tutunma görülmeli. Endeksin bunu
başarması durumunda yükselişin tekrardan 2830 direncine doğru
devamı görülebilir. Bugün ABD ‘den açıklanacak olan haftalık işsizlik
rakamları yarınki tarımdışı istihdam verisi öncesi hareketlenmeye yol
açabilir. Ayrıca ticaret savaşları ile ilgili yeni gelişmeler endeks fiyatı
üzerinde etki yaratabileceğinden takip edilmesinde fayda
bulunmaktadır.
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USDJPYAnalizi
ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarındaki artan gerilim piyasalarda
güvenli liman ihtiyacını ve buna bağlı olarak JPY talebini artırmakta.
111,60 seviyesi üzerinde tutunan paritede gün içerisinde satış
baskısının artması durumunda 111,30 alt tarafta test edilmek istenen
bir diğer destek seviyesi olabilir. 111,60 seviyesinin üstünde
tutunmaya devam etmesi tekrardana lıcıların etkin olmasını
sağlayabilir. Böyle bir durumda 111,90 seviyesi test edilmek
istenebilir. Paritede yükselişlerin tekrardan ivmelenebilmesi için
111,90 seviyesi üzerinde tutunma görülmelidir. Bunu başarması
durumunda yükselişin 112,25 seviyesine doğru devamı görülebilir.
Bugün ABD ‘den açıklanacak olan haftalık isizlik rakamları parite
fiyatına etki edebileceğinden takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.

Twitter’da bizi takip edin
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Sorularınız için analiz@alnusyatirim.com

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

