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Türkiye Büyüme Verisi Takip Edilecek...

Günün Önemli Takvim Verileri
• Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede Merkez Bankası'nın

attığı adımların ve yatırımcılarla iyi iletişimin Türkiye'nin nisbi performansını artırdığını belirtti.

• Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Moody's ne demiş, kesinlikle bizim için hiçbir anlamı yoktur. Türk

ekonomisi ne diyor, biz ona bakıyoruz" dedi.

• Fed'in eski başkanı Ben Bernanke'ye göre, ABD'de ekonomik büyüme, Trump yönetiminin güçlü mali

teşviklerinin son bulmasıyla 2020'de yavaşlayabilir.

Türkiye- Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (10:00)
İtalya- Sanayi Üretimi (11:00)
İngiltere- Sanayi Üretimi (11:30)
İngiltere- İmalat Üretimi (11:30)

• Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, "Trudeau bizi sırtımızdan bıçakladı" ifadelerini kullandı.

İngiltere- Ticaret Dengesi (11:30)

• Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump ile fark edilebilir görüş ayrılıklarının

bulunduğunu söyledi.

• ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği gümrük vergisine karşı adım

atmayı planlayan ülkeleri, "Karşılık verirlerse hata yaparlar." diyerek uyardI.

• ABD'de toptan eşya stokları Nisan'da %0.1 arttı.

Destek Direnç
EURUSDAnalizi
4 Saatlik grafikte yükseliş kanalı içerisinde hareket eden EURUSD
paritesi, Cuma günü İtalya’dan gelen “yurt içinde kullanılmak
üzere 2. Para birimi çalışmaları” ile ilgili haberler Euro ‘nun
zayıflamasına ve paritenin yükseliş trendinin desteği ile 50
birimlik hareketli ortalamanın denk geldiği 1,1740 desteğine
kadar gerilemesine sebep oldu. Bu seviyeyi destek alan paritenin
trend yönlü hareketine devam ettiği gözlemlenmekte. Bugün
ekonomik takvim sakin olmasına karşın bu hafta veri yoğunluğu
çok yüksek FED ve AMB ‘nin faiz kararları ve ve sonrasindaki
açıklamaları önemle takip edilecek. Paritenin gün içinde trend
yönlü hareketine devam etmesi ve 1,1805 seviyesi üstünde
tutunması durumunda yükselişin 1,1845 seviyesine doğru devamı
beklenebilir. Geri çekilmelerde trend desteğinin denk geldiği
1,1765 seviyesi önemli gözükmekte. Paritenin yükseliş eğilimini
devam ettirebilmesi için 1,1765 üzerinde tutunması gerekmekte.
Bu seviyenin kırılımı yükseliş trendinin bozulmasına neden
olabilir.
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USDTRYAnalizi
Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası ‘nın faiz hamlesi sonrası Cuma
günü dolar endeksindeki güçlenme olmasına karşın TRY ‘nin Dolar
karşısındaki güçlü duruşu devam etti ve paritenin tekrardan
4,4600 seviyesini test ettiği gözlemlendi. USDTRY paritesinin
4,4600 seviyesini bir kaç kez test etmesine ragmen geçmekte
zorlandığı gözlemlenmekte. Bu seviyenin kırılımı aşağı yönlü
hareketin hızlanmasını ve hareketin 4,4320 seviyesine doğru
devam etmesini sağlayabilir. Gün içerisinde yükselişler görülmesi
durumunda ise 4,4970 yukarıda takip edilebilecek ilk direnç
seviyesi olabilir. Bugünkü ekonomik takvime bakıldığında ABD
tarafı sakinken Türkiye’den büyüme verileri takip edilecek. İyi veri
4,4600 seviyesinin geçilmesinde yardımcı olabilir.
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XAUUSDAnalizi
Altın Ons fiyatı kısa vadeli görünümde 1296-1303 seviyeleri
arasındaki fiyatlanmasına Cuma günü de devam etti. Ekonomik
data yoğunluğu sakin ancak bu hafta merkez bankalarından,
özellikle FED ‘den gelecek olan faiz kararına ilişkin beklentiler Altın
Ons fiyatı üzerinde etkili olabilir. 1289-1303 seviyeleri arasında
sıkışan
paritenin
yukarı
eğilimini
arttırmaya
çalıştığı
gözlemlenmekte. Ancak yukarı hareketin devamı için 1303
seviyesi üzerinde tutunma görülmesi gerekmekte. Paritenin bunu
başarması durumunda 1310 seviyesi test edilmek istenebilir. Geri
çekilmelerde 1296 kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. Ancak
1289 seviyesi biraz daha önemli bir seviye olarak takip edilebilir.
Teknik görünümün ve ekonomik verilerin haricinde özellikle
ticaret savaşları ile ilgili gelişmeler paritenin yönü üzerinde
belirleyici olabileceğinden takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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USOILAnalizi
Yaşadığı sert satışlar sonrası yataylaşma eğilimine giren WTI’ın
yataylıktan çıkmaya çalıştığı ve yukarı seviyeleri test ettiği
gözlemlenmekte. Paritenin yatay görünümünden kurtulabilmesi
için Cuma günü test etmiş olduğu ve 50 birimlik hareketli
ortalamanın denk geldiği 66,05 seviyesinin üstünde tutunması
gerekmekte. Bunu başarması durumunda yükselişin 66,53
seviyesine doğru devamı beklenebilir. 65,53 seviyesinin altında
tutunmaya çalışan WTI ‘ın aşağı yönlü baskısını arttırması
durumunda 65,00 seviyesinin test edilmesi sağlanabilir. Ekonomik
takvim yoğunluğu sakin ancak petrol arzına dair haberler fiyat
üzerinde etki yaratabileceğinden takip edilmesinde fayda
bulunmaktadır.
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US500Analizi
G-7 zirvesi ile ilgili ABD Başkanı Trump ‘ın attığı tweetler sonrası
S&P 500 endeks vadelisinde satışları hızlandığı gözlenmesine
karşın özellikle ABD Seansının açılması sonrası endeks vadelisinin
yönünü tekrardan yukarı çevirdiği ve 2762 seviyesi üzerinde
tutunmaya devam ettiği gözlemlenmekte. Bu hafta önemli
merkez bankalarının faiz kararları takip edilecek o sebeple bu
kararlara ve özellikle Fed ‘e dair beklentiler endeks vadelisinde
fiyatlamalarda belirleyici olabilir. Endeks vadelisinin yükselişine
devam etmesi durumunda 2787 seviyesi test edilmek istenebilir.
Bu seviyenin üstünde tutunma olması durumunda yükselişin
hızlanması beklenebilir. Geri çekilmelerde 2762 seviyesi önemini
korumakta.
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USDJPYAnalizi
Cuma günü yaşadığı yaşadığı geri çekilmede 200 birimlik hareketli
ortalamaya takılan USDJPY paritesi, yeni haftaya da hareketli
ortalamayı destek alarak başladı ve 109,45 seviyesi üzerinde
alımların hızlanarak pariteyi 109,70 seviyesi üzerine taşıdı.
Paritenin gün içerisinde yükselişine devam etmesi durumunda
110,00 seviyesi test edilmek istenebilir. Bunu başarması
durumunda 110,40 seviyesine doğru yükselişin devamı
beklenebilir. Geri çekilmelerde ise 109,70 seviyesinin altında
109,45 e doğru devam etmesi beklenebilir.

Twitter’da bizi takip edin
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#AlnusYatirim

Sorularınız için analiz@alnusyatirim.com

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

