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Akşam Fitch Açıklamaları Bekleniyor...

Günün Önemli Takvim Verileri
• Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Enflasyonun en kısa sürede önce tek haneye, ardından hedefimize
gerilemesi için adımlarımızı atacağız. Enflasyonla mücadelede tüm yük para politikası üzerinde kalmayacak.”
• Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , "Merkez Bankasının bağımsızlığının ve karar alma mekanizmalarının
spekülasyonlara konu edilmesi kabul edilmez." diye konuştu.
• Rabobank tarafından yazılan raporda, Türkiye'ye ilişkin oldukça temkinli iyimser görüşün şu an için korunduğu
belirtildi.

İspanya- Tüketici Fiyat Endeksi (10:00)
İsviçre- Üretici Fiyat Endeksi (10:15)
İngiltere- PPK Üyesi Cunliffe ‘nin Konuşması (14:00)
ABD- Michigan tüketici Hissiyatı (17:00)

• IMF: Türkiye sağlıklı ekonomi politikalarında kararlı olduğunu gösteriyor.

ABD- FOMC Üyesi Bostic ‘in Konuşması (19:30)

• Fed Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu ancak ithal edilen mallara uygulanan gümrük
vergisinin büyüme üzerinde olumsuz etkisi olabileceğini kaydetti.

ABD- Baker Hughs Sondaj Kuyusu Sayısı (20:00)

• Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, bu yıl iki faiz artırımının uygun olabileceğini işaret etti.
• AMB: Faizler ihtiyaç duyulduğu müddetçe mevcut seviyelerde kalacak.
• Uluslararası Enerji Ajansı, OPEC'in petrol üretiminin arz krizleri nedeniyle sınıra dayanabileceğini değerlendirmesinde
bulundu.

Destek Direnç
EURUSDAnalizi
4 saatlik grafikteki yükseliş trendinden çıktıktan sonra satış
baskısında kalan ve gerileyen EURUSD paritesi dün de bu zayıf
görünümden kurtulamadı. ABD ‘den gelen veriler sonrası karışık
görünüm sergileyen parites yeni güne satıcılı başladı. Aşağı yönlü
hareketin devam etmesi durumunda 1,1640 seviyesi test edilmek
istenebilir. Bu seviye önemli destek olarak gözükmekte ve kırılması
durumunda satış baskısının artması ve fiyat hareketenin 1,1595
seviyesine doğru devamı görülebilir. Paritede toparlanma
olabilmesi için fiyatın öncelikle 100 birimlik hareketli ortalamaya
yakın olan 1,1680 seviyesi üzerinde kalıcı olması lazım bunu
başarması durumunda yükselişin devamı görülebilir. Ekonomik
takvim sakin bu sebeple teknik seviyelerin biraz daha ön planda
olabileceği bir gün olabilir.
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USDTRYAnalizi
Perşembe gününü ilk saatlerinde tarihi rekor seviyeleri test edip
geri çekilen USDTRY paritesinde dün yeni Hazine ve Maliye Bakanı
Berat Albayrak ‘ın yaptığı açıklamalar ve özellikle Merkez Bankası
bağımsızlığı ile ilgili açıklamaları TL tarafında pozitif etki yarattı. USD
‘deki küresel değerlenme aşağı yönlü hareketin sınırlı kalmasına
neden oldu. Sert hareketlerden sonra sakinleyen paritenin 4,8490
seviyesi üzerinde tutunduğu gözlemlenmekte. USDTRY paritesinde
aşağı yönlü hareket görülebilmesi için öncelikle bu seviyenin altında
hareketlenme görülmesi lazım. Bunun olması durumunda geri
çekilmenin 4,8070 seviyesine doğru devamı görülebilir. Yukarı yönlü
hareketlerde ise 4,8830 kısa vadede takip edilebilecek direnç
seviyesi olarak karşımıza çıkmakta.Ekonomik takvim yoğunluğu
sakin ancak Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch akşam saatlerinde
Türkiye ile ilgili gözden geçirme raporunu yayınlayacak fiyat
üzerinde etki yaratabilir.
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XAUUSDAnalizi
Altın ons zayıf görünümünden kurtulmaya çalışıyor. Dün günü 1245
seviyesinin üstünde tamamlayan Altın ons şu saatlerde bu seviyeyi
kendine destek almaya çalışıyor. 1245 seviyesinin altına geçilmesi
durumunda paritede satış baskısının artması ve tekrardan 1238
seviyesine doğru hareketin devamı görülebilir. 1238 seviyesi kritik,
bu seviyenin de geçilmesi negatif algıyı arttıracağından satışların
hızlanmasına sebep olabilir. Altın Ons’un 1245 seviyesini destek alıp
yükselmesi durumunda 1253 kısa vadeli direnç olarak takip
edilebilir. Ancak negatif görünümün bozulması için fiyatta 1261
seviyesi üzerinde tutunma görülmelidir. Bugün ekonomik takvim
sakin ABD ‘den açıklanacak olan veriler az da olsa etki
edebileceğinden takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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USOILAnalizi
WTI, ticaret savaşlarının yarattığı olumsuz görünümden
kurtulmakta zorluk çekiyor. Uzun süre güçlü görünüm sergileyen
WTI ‘ın ilerleyen süreçteki talep kaygısı ile sert gerilemesinin
ardından satış baskısını dün de hissetmeye devam ettiği
gözlemlendi. Şu saatlerde 69,52 seviyesini test eden paritenin bu
seviyeyi geçmesi durumunda 70,08 seviyesini test etmesi
beklenebilir. Ancak alımların hızlanabilmesi için 70,08 seviyesi
üzerinde fiyat hareketlerinin gösrülmesine ihtiyaç bulunmakta.
Satış baskısının bugün de devam etmesi durumunda kısa vadede
69,08 seviyesi test edilmek istenebilir. Bu seviyenin kırılması
durumunda 68,58 takip edilebilecek bir sonraki destek seviyesi
olarak karşımıza çıkmakta. Ekonomik takvim sakin ancak özellikle
ticaret savaşları ile ilgili gelebilecek haberler fiyatta hareketlenmeye
yol açabilir.
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US500Analizi
ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarında yaşanan 2. Safha, günlük
grafikte yükseliş trendi içerisinde hareket eden S&P 500 endeks
vadelisinde düzeltme ile sınırlı kaldı. Dün günü güçlü şekilde
sonlandıran S&P 500 endeks vadelisinin yeni güne de alıcılı
başladığı gözlemlenmekte. 2807 seviyesine doğru hareketine
devam eden endeksin bu seviyeyi geçmesi durumunda yükselişin
trendin üst bandına yakın olan 2830 seviyesine doğru devamı
görülebilir. Gün içinde geri çekilme olması durumunda 2787 ilk
destek olurken, endeksteki yükselişlerin devamı için kısa vadede bu
seviye üzerinde tutunma görülmelidir. Kırılması durumunda
satışların hızlanarak 2762 seviyesine doğru devamı görülebilir.
Bugün very akışı sakin ancak ticaret savaşları ile ilgili gelişmeler
endeks üzerinde etki yaratacağından takip edilmelidir.
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USDJPYAnalizi
USDJPY paritesindeki yukarı yönlü hareket ivmelenerek devam
etmekte. Son günlerde USD endeksindeki yükseliş ve buna Japon
Yeni ‘ndeki zayıflama eklenince dirençler hızlı şekilde geçildi. 112,50
seviyesi üzerinde tutunan paritede gün içerisinde yükselişlerin
düzeltmesinin gelmesi durumunda 112,50 seviyesinin altında geri
çekilmenin 112,25 seviyesi yakınlarına doğru devam etme ihtimali
bulunmakta. Yukarı yönde ise kısa vadede 112,80 seviyesi takip
edilebilir. Bugğün ABd tarafından açıklanacak olan veriler fiyatta
hareketlenmeye yol açabilir. Ancak Dolar endeksinin gün
içerisindeki hareketleri parite üzerinde daha fazla etki
yaratabileceğinden takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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Sorularınız için analiz@alnusyatirim.com

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

