Günlük Bülten

Bir ALTINBAŞ Kuruluşudur

4 Mayıs 2018

Günlerden Tarım Dışı İstihdam...

Günün Önemli Takvim Verileri
• Türkiye’de Nisan ayında enflasyon aylık % 1.87 ,yıllık % 10.85 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
• Goldman Sachs, Türkiye yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 10.5'ten yüzde 11'e yükseltti.
• ABD'de imalat dışı ISM Endeksi beklentilerin altında kalarak 56.8 olarak gerçekleşti.
• ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 28 Nisan'da sona eren haftada 2 bin artışla 211 bine yükseldi.
• Euro Bölgesi'nde enflasyon Nisan ayında yüzde 1.2'ye gerileyerek, yüzde 1.3 seviyesindeki beklentilerin
altında kaldı. Açıklanan very ile birlikte Avrupa Merkez Bankası'nın parasal teşvikten çıkış süreci karışık bir
görüntü aldı.
• Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 4,7, 2019 sonunda ise yüzde
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4,2 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiğini duyurdu.
• ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre fabrika siparişleri Mart'ta % 1.6 arttı. Siparişler böylece 8 ayda 7.
kez arttı.

Kanada- Ivey PMI (17:00)

• OPEC ile varılan anlaşma çerçevesinde Rusya'nın, nisan ayında, günlük petrol üretiminde yapması gereken
kısıntının ancak yüzde 95,2'sini gerçekleştirebildiği açıklandı.
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EURUSD Analizi
Dün Euro bölgesi ‘nden açıklanan enflasyon rakamları
beklentinin altında kalarak parasal genişlemeden çıkmaya
çalışan AMB ‘nin işini biraz zorlaştırdı ve fiyatın 1,1950 desteğine
kadar gerilemesine sebep oldu. 1,1950 seviyesini geçmekte
zorlanan parite 4 saatlik grafikte yatay bir görünüm sergilerken
kısa vadeli düşüş trendinin direncine yakın şekilde
fiyatlanmakta. Gün içerisinde ekonomik takvim yoğunluğu fazla,
paritenin 1,1990 seviyesi üstünde kalıcı olması ve yükselişe
başlaması durumunda kısa vadeli trendin dışına çıkarak
hareketin hızlanmasını sağlayabilir. Bu durumda 1,2020 seviyesi
önemli gözükmekte. Paritede trend yönündeki hareketlerin
devamında 1,1950 seviyesi önemini koruyor. ABD ‘den
açıklanacak Tarım dışı istihdam verisi ile birlikte paritede sert
hareketler ve kırılımlar gerçekleşebilir.
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USDTRYAnalizi
Dün Türkiye’den açıklanan enflasyon rakamının beklentinin
üzerinde gelmesi ile birlikte USDTRY paritesinde sert hareketler
meydana geldi ve gün içerisinde TL ‘deki negatiflik devam ederek
4,24 seviyesinin üzerinde yeni rekorların gelmesine sebep oldu.
Bugün ekonomik takvime bakıldığında ABD ‘den açıklanacak
olan tarım dışı istihdam verisi USD üzerinde direkt etki
yaratacağından paritede de sert hareketlere sebep olabilir.
4,2290 seviyesinin altında fiyatlanan paritede geri çekilme
yaşanması durumunda 4,2145 ve sonrasında 4,20 seviyeleri
takip edilebilir. TL ‘deki zayıflığın devam etmesi durumunda ise
4,2290 seviyesinin üstünde 4,2420 seviyesi tekrardan test
edilmek istenebilir.
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XAUUSDAnalizi
1303 seviyesini kendine destek alan Altın Ons fiyatı dün yükseliş
sergileyerek
1311
seviyesi
üzerinde
günlük
kapanış
gerçekleştirebildi. Bugün ABD ‘den açıklanacak olan tarım dışı
istihdam verisi FED ‘in faiz artırım sürecinde takip ettiği
verilerden biri olduğu için yüksek önem arz etmekte. Uzun süre
fiyatlandığı yatay aralığa geri dönen Altın ons fiyatının gün
içerisinde yükselişine devam etmesi durumunda 100 günlük
hareketli ortalamanın yakın olduğu 1319 seviyesi takip
edilebilecek ilk direnç seviyesi olabilir. Kısa vadede 1311 seviyesi
önemini korurken geçmekte zorlandığı 1303 seviyesi aşağı yönlü
hareketlerde biraz daha önemli görünmekte.
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USOIL Analizi
100 birimlik hareketli ortalamayı destek almaya devam eden WTI
68,58 seviyesi yakınlarına kadar yükseldi. ABD Başkanı Trump ‘ın
İran ile ilgili kararları öncesinde yaptırım gelebileceği beklentileri
fiyatın güçlü kalmasına neden olmakta. 4 saatlik grafikte yatay
bir görünüm sergileyen WTI ‘ın 68,58 seviyesini geçmesi
durumunda 69,08 bir sonraki direnç olarak takip edilebilir. 69,08
seviyesinin üzerinde yataylığın bozulabilecek olmasından dolayı
hareketlerin hızlanması beklenebilir. Geri çekilmelerde kısa vade
68,13 seviyesi takip edilmelidir. Bugün ABD ‘den açıklanacak
olan Tarım dışı istihdam verisi fiyat üzerinde etki
yaratabileceğinden takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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US500 Analizi
Dün sabah saatlerinden itibaren satış baskısında kalarak günlük
grafikteki üçgen’in alt bandını zorlayan S&P 500 endeks vadelisi
2591 seviyesini test ettikten sonra yönünü yukarı çevirdi. Çin ile
görüşmelerin
olumlu
olduğunun
açıklanması,
ticaret
savaşlarında pozitif havanın esmesini sağlarken endeksin de
yukarı yönlü hareketini destekledi. 2620 seviyesi üzerinde
fiyatlanan endeksin gün içerisinde yükselişine devam etmesi
durumunda 2648 takip edilebilecek ilk direnç seviyesi olabilir.
Geri çekilmelerde ise 2620 seviyesinin altında tutunması üçgen
formasyonunun bozulmasına ve satışların hızlanmasına neden
olabilir. Bugün ABD ‘den açıklanacak olan istihdam verileri
endeks fiyat üzerinde hareketlenmeye yol açabilir.
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USDJPY Analizi
4 saatlik grafikteki yükseliş trendinin üst bandını test ettikten
sonra geri çekilen ve dün güne 109,70 seviyesinin altında
başlayan USDJPY paritesi gün içinde satış baskısında kalmaya
devam ederek 108,87 desteği yakınlarına kadar geriledi. 50
birimlik hareketli ortalamanın denk geldiği 109,15 seviyesinin
altında fiyatlanan paritenin satış baskısında kalmaya devam
etmesi durumunda 108,87 takip edilebilecek ilk destek seviyesi
olabilir. Buseviyenin geçilmesi durumunda 108,60 takip
edilebilecek diğer destek seviyesi olabilir. Ayrıca yükseliş
trendinin alt bandının 108,60 seviyesi yakınlarında olması trend
devamlılığı için seviyenin önemini arttırmakta. Fiyatın 109,15
seviyesi üzerinde tutunması durumunda tekraradn 109,45
seviyesi test edilmek istenebilir. Bugün ABD ‘den açıklanacak
olan istihdam verileri fiyatta sert hareketlenmelere yol açabilir.
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Sorularınız için analiz@alnusyatirim.com

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

