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Merkez Bankası takip Edilecek...

Günün Önemli Takvim Verileri
• Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: “Enflasyon yılın 2. yarısından itibaren düşmeye başlayacak.”
• Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: "Merkez Bankası bağımsız kalacaktır, o kadar" açıklamasında bulundu.
• AMB'nin 14 Haziran'da gerçekleşecek politika toplantısını tahvil alımlarından çıkış zamanını duyurmak için
kullanabileceği belirtildi.

Almanya- Fabrika Siparişleri (09:00)
Fransa- Cari Hesap (09:45)
İngiltere- Halifax Konut Fiyat Endeksi (10:30)
Euro- Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (12:00)

• İtalya'da sistem karşıtı ilk hükümet olarak kurulan Conte Hükümeti, parlamentonun alt kanadından da güvenoyu
alarak resmen göreve başladı.

Türkiye- Bir hafta vaeli Repo Faiz Oranı (14:00)

• İtalya tahvilleri, yeni hükümet ve bu hükümetin planlarına ilişkin endişelerle düşüşünü ikinci güne taşıdı.

Türkiye- Gecelik Borçlanma Faizi (14:00)

• ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 2,1 milyon varil arttı.

Türkiye- Gecelik Faiz Oranları (14:00)

• ABD dış ticaret açığı Nisan'da 46.2 milyar dolar olarak 7 ayın en düşük seviyesine geriledi.
• ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre dış ticaret açığı Nisan'da 46.2 milyar dolar olarak 7 ayın en düşük
seviyesine geriledi

ABD- Haftalık İşsizlik Rakamları (15:30)
Kanada- Kanada Merkez Bankası Başkanı Konuşması
(18:15)

Destek Direnç
EURUSDAnalizi
Geçtiğimiz haftalarda İtalya’daki siyasi belirsizliğin etkileri ile
birlikte sert şekilde gerileyen EURUSD paritesi, önümzüdeki hafta
AMB ‘nin gerçekleştireceği toplantıda tahvil alımlarından çıkış
politikasının
duyurulabileceği
söylentileri
ile
birlikte
değerlenmeye devam ediyor. İtalya’da hükümetin kurulmuş
olması siyasi belirsizliğin giderilmesini sağlarken EURUSD
paritesine olumlu katkı sağlamakta. Bugün Euro bölgesi büyüme
verisi açıklanacak, önümüzdeki haftaki toplantdan önce piyasada
beklenti oluşumuna katkı sağlayabileceğinden takip edilmesinde
fayda bulunmaktadır. 1,1805 yakınlarına kadar yükselen paritenin
yuakrı yönlü hareketine devam edebilmesi için bu seviyenin
üzerinde tutunma gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bunu
başarması durumunda yükselişin 1,1845 seviyesine doğru devamı
bekenebilir. Yükselişlerin düzeltmesinin gelmesi durumunda kısa
vadeli olarak 1,1770 seviyesi takip edilebilir. Bu seviye üzerinde
tutunmaya devam etmesi pozitif görünümün korunması için
önemli.
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USDTRYAnalizi
Bugün Türkiye’de Merkez bankası’nın faiz kararları takip edilecek.
Bu toplantıyı beklemeden aldığı kararlar ile TL ‘deki değer
kaybının önüne geçmeye çalışan merkez bankası ‘nın bugünkü
tutumu merak ediliyor. Piyasada faizin artıp artmayacağına dair
beklentiler tam net olmamakla birlikte faizde artırım olması
durumunda TL lehine pozitif fiyatlamalar görülebilir. Karar
sonrası merkez bankası ‘nın gelecek ile ilgili açıklamaları fiyatta
hareketlenmeye yol açabileceğinden yakından takip edilmelidir.
4,5435 seviyesine kadar gerileyen USDTRY paritesinin satış
baskısında kalmaya devam etmesi durumunda 4,4970 seviyesi
test edilmek istenebilir. Geri çekilmelerde ise 4,5945 seviyesi kısa
vadeli direnç olarak takip edilebilir. Bugün Merkez Bankası
kararlarının olması, temel değişkenlerin teknik görünümün önüne
geçmesine sebep olabilir.
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XAUUSDAnalizi
Altın Ons fiyatı yatay ve sakin görünümünü korumaya devam
ediyor. Dün 1296 seviyesinin üstünde tutunmaya devam eden
parite 1303 seviyesine doğru atakta bulunsa da tekrardan satış
baskısında kaldı. Bugün ekonomik takvime bakıldığında ABD ‘den
açıklanacak olan haftalık işsizlik rakamları fiyat üzerinde etki
yaratabileceğinden takip edilmesinde fayda bulunmaktadır. 1296
seviyesinin üstünde tutunmaya çalışan fiyatta yukarı yönlü
hareketin gelmesi durumunda 1303 seviyesi test edilmek
istenebilir. Yükselişlerin ivmelenebilmesi için 1303 seviyesi
üzerinde tutunma gerçekleşmelidir. Gün içerisinde satış
baskısının yaşanması ve 1296 seviyesinin kırılması durumunda
1289 seviyesi önemli destek seviyesi olarak karşımıza çıkmakta.
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USOILAnalizi
WTI üzerindeki satış baskısını atmakta zorlanıyor. Dün güne
satıcılı başlayan WTI ABD ‘den açıklanan ham petrol stokları
verisinin beklentiden fazla gelmesi fiyattaki aşağı yönlü hareketin
64,16 seviyesi yakınlarına kadar gelmesini sağladı. Toparlanma
çabasını sürdüren parite 65,00 seviyesi üzerinde tutunmaya
çalışmakta. Bunu başarması durumunda yükselişin 65,53
seviyesine doğru devam etmesi beklenebilir. Ancak paritede
yükselişlerin biraz daha güvenilir olabilmesi için 66,05 seviyesi
üzerinde tutunma görülmelidir. Gün içerisinde satış baskısının
tekrardan hakim olması ve 65,00 seviyesinin altına inilmesi
durumunda 64,58 seviyesi test edilmek istenebilir.
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US500Analizi
S&P 500 endeks vadelisinin pozitif seyri devam etmekte. Ticaret
savaşlarının şimdilik gündemde olmaması, risk iştahındaki artış ve
ABD ekonomisi ile ilgili iyi beklentiler endeks vadelisindeki yukarı
yönlü hareketi desteklemekte. 2738 seviyesini geçtikten sonra
alışların ivmelendiği endeks vadelisinde fiyatın 2762 seviyesi
üzerinde tutunmaya çalıştığı gözlemlenmekte. Yükselişin devam
etmesi durumunda 2787 seviyesi test edilmek istenebilir. Geri
çekilmelerde 2762 seviyesi kısa vadeli destek olarak takip
edilebilir. Endeksteki yükselişin devam edebilmesi için 2762
seviyesinin üstünde tutunmaya devam etmesi önemli. Bugün ABD
‘den açıklanacak olan haftalık işsizlik rakamları endeks üzerinde
etki yaratabileceğinden takip edilmesinda fayda bulunmaktadır.
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Piyasalardaki güvenli liman talebinin düşmesi ve risk iştahının
artması JPY ‘de değer kayıplarını da beraberinde getirdi. ABD ‘den
açıklanan verilerin de iyi olması paritede yükselişi desteklerken,
yeni günün satıcılı başladığı gözlemlenmekte. 110,00 seviyesinin
altında fiyatlanan paritede satış baskısının artması durumunda
aşağı yönlü hareketin 109,70 seviyesine doğru devam etmesi
beklenebilir. Yükselişin devam edebilmesi için fiyatın öncelikle
110,00 seviyesi üzerinde tutunması gerekmekte. Bunu başarması
durumunda 110,40 seviyesi test edilmek istenebilir. Bugün ABD
‘den açıklanacak olan veriler fiyatta hareketlenmeye yol
açabileceğinden takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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Twitter’da bizi takip edin
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Sorularınız için analiz@alnusyatirim.com

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

