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İtalya'da Hükümet Kuruluyor...

Günün Önemli Takvim Verileri
• Dış ticaret açığı Nisan'da 6.69 milyar dolar oldu.
• ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerini 1 Haziran'dan itibaren AB, Kanada ve Meksika'ya da
uygulama kararı aldı.
• Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Kanada'nın çelik ve alüminyuma 1 Temmuz'dan itibaren gümrük vergisi
getireceğini ve ABD vergi uygulamasını durdurana dek devam edileceğini söyledi.
• İtalya'da 5 Yıldız Hareketi-Lig partilerinin oluşturduğu popülist koalisyon ile uzun süren görüşmeler sonucunda
Giuseppe Conte hükümeti kurmayı kabul etti.
• ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: K. Kore ile görüşmeler doğru yönde ilerliyor.
• ABD'de askıda konut satışları Nisan'da % 1.3 düştü.

Türkiye- İmalat PMI (10:00)
Almanya- İmalat PMI (10:55)
Euro- İmalat PMI (11:00)
İngiltere- İmalat PMI (11:30)
ABD- Ortalama Saatlik Kazançlar (15:30)
ABD- Tarım Dışı İstihdam (15:30)
ABD- İşsizlik Oranı (15:30)

• ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 13 bin düşüşle 221 bin oldu.

ABD- ISM İmalat PMI (17:00)

• Euro Bölgesi’nde işsizlik nisan ayında yüzde 8,5’e geriledi.
• Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentinin üzerinde hızlandı.
• Japonya Merkez Bankası (BOJ), tahvil alım hızını haziran ayında korumayı planlıyor.

Destek Direnç
EURUSDAnalizi
İtalya’da hükümetin kurulacak olması, siyasi belirsizliğin yarattığı
risklerin az da olsa dağılmasını sağlarken EURUSD paritesinde
alışların gelmesini sağladı. Bugün ekonomik takvim yoğunluğu
fazla parite Avrupa ve ABD ‘den gelecek verilere göre hareket
edebilir. Euro Bölgesi İmalat PMI verilerinin beklentiden iyi
gelmesi dünkü veriler sonrası toparlanma sürecinin devamını
işaret edeceğinden Euro üzerinde pozitif etki yaratabilir. Ancak
ABD ‘den açıklanacak olan Tarım dışı verisi parite üzerinde daha
baskın bir fiyatlama oluşmasına neden olabilir. 1,1680 seviyesinin
altında tutunmaya çalışan paritenin bunu başarması durumunda
geri salınımın 1,1650 seviyesine doğru devamı beklenebilir.
1,1680 üstüne tekrardan çıkması durumunda ise 1,1710 seviyesi
test edilmek istenebilir. Veri yoğunluğu teknik görünümün
bozulmasına neden olabilir.
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USDTRY

USDTRYAnalizi
Dün Türkiye’den açıklanan ticaret açığı verisinin beklentinin
üstünde olması bu hafta iyi bir performans sergileyen TRY ‘nin
zayıflamasına ve USDTRY paritesinin 4,4970 seviyesini geçerek
4,5435 seviyesini test etmesine neden oldu. 4 saatlik grafikte kısa
vadeli düşüş trendi oluşturan paritenin trend dışına çıkmaya
çalıştığı gözlemlenmekte. Fiyatta tekrardan gei çekilme olması ve
trend içine girmesi durumunda 4,4970 takip edilebilecek ilk
destek seviyesi olabilir. Bu seviyenin geçilmesi durumunda 4,4600
seviyesi test edilmek istenebilir. 4,5435 seviyesinin geçilmesi
durumunda 4,5940 takip edilebilecek bir sonraki direnç seviyesi
olabilir. Bugün ekonomik veri yoğunluğu fazla bu sebeple teknik
analiz yerine temel analiz daha baskın olabilir.
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XAUUSD

XAUUSDAnalizi
1303 seviyesinin üstünde tutunmayı dün de başaramayan Altın
Ons fiyatı ABD ‘den açıklanan verilerin etkisi ile birlikte tekrardan
geri çekilme yaşadı. Bugün ABD ‘den açıklanacak olan veriler
sıkışık bir görüntü çizen Altın ons fiyatının bu görünümden
çıkmasına sebep olabilir. Bu hafta boyunca zorladığı 1303
seviyesinin üstünde tutunma olması durumunda alışların 1310
seviyesine doğru hızlanması beklenebilir. Aşağı yönlü
hareketlerde ise 1296 seviyesinin altında 1289 takip edilebilecek
destek seviyesi olarak karşımıza çıkmakta. Ekonomik verilerin
dışında İtalya gelişmeleri ve ABD Başkanı Trump ‘ın aldığı gümrük
vergisi kararı ile ilgili gelişmeler fiyat üzerinde etki yaratabilir.
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USOIL

USOILAnalizi
ABD ‘nin gümrük vegilerini uygulamaya başlayacağını
belirtmesinin ardından petrol fiyatlarında satış baskısı kendini
tekrardan hissettirdi. ABD ‘den açıklanan ham petrol stokları
verisine göre stokların beklentiden fazla azalmış olması fiyatta
yukarı hareketi desteklese de WTI ‘ın satış baskısından
kurtulamadığı gözlemlenmekte. Bugün veri yoğunluğu fazla.
Açıklanacak olan veriler dolaylı olarak petrol fiyatlarını
etkileyebileceğinden takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.
Fiyattaki satış baskının sürmesi durumunda 66,53 seviyesi kısa
vadeli destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin kırılımı 66,05
seviyesine doğru hareketin devmaını getirebilir. 67,06 seviyesi
kısa vadeli direnç olarak takip edilebilir. Yükseliş için öncelikle bu
seviye üzerinde tutunma gerçekleşmelidir.
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US500

US500Analizi
Önceki gün oluşan pozitif hava ile birlikte yükseliş gösteren S&P
500 endeks vadelisi yine ve yeniden ABD Başkanı Trump ‘a
takılarak geri çekilme yaşadı. ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma
yönelik gümrük vergilerini 1 Haziran'dan itibaren AB, Kanada ve
Meksika'ya uygulama kararı alması endeks vadelisi üzerinde satış
baskısı oluşturarak geri çekilme yaşanmasına ve 2706 desteğinin
altına sarkma yaşanmasına sebep oldu. Satış baskısının gün
içerisinde devam etmesi durumunda 100 günlük hareketli
ortalamanın yakın olduğu 2686 seviyesi test edilmek istnebilir.
2706 seviyesi üzerinde tutunma olması durumunda ise 2738
seviyesi test edilmek istenebilir. Bugün ABD ‘deki veri akışı endeks
üzerinde etki yaratabilir.
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USDJPYAnalizi
USDJPY paritesi 4 saatlik grafikte oluşturduğu yatay görünümden
kurtulmaya çalışmakta. Sabah saatlerinde gelen alımlarla birlikte
200 birimlik hareketli ortalamanın bulunduğu 109,15 seviyesini
test eden parite, bu seviyeden geri çekilme yaşadı. USDJPY
paritesinin 109,15 seviyesi üzerinde tutunması durumunda
yükselişin 109,45 seviyesine doğru devamı beklenebilir. Yükselişin
kalıcı olabilmesi adına 109,15 in geçilmesi önemli . Paritede geri
çekilme yaşanması durumunda ise 108,87 kısa vadeli takip
edilebilecek destek seviyesi olabilir. Bugün ABD ‘den açıklanacak
olan veriler fiyat üzerine etki yaratabileceğinden takip
edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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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

