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Merkez Bankası 'ndan Sürpriz Hamle...

Günün Önemli Takvim Verileri
• Merkez Bankası politika faizini 125 baz puan artırarak % 16.50'den %17.75'e çekti.
• Merkez Bankası, faiz koridoru ve geç likidite penceresi (GLP) faizinde de 125'er baz puan artırıma gitti.
• Merkez Bankası ‘ndan gelen açıklamada “Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki

bütün araçları kullanmaya devam edecektir” denildi.

• Merkez Bankası ‘nın faiz artırımı sonrasında Twitter hesabından açıklama yapan Mehmet Şimşek: "Politika

setimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Enflasyon ve cari açık yılın ikinci yarısında düşüş trendine girecek.
Yapısal reformlarla ekonomimizin şoklara karşı direncini artırıyoruz. Dış talep büyümeyi güçlü bir şekilde
desteklemeye devam edecek." ifadesini kullandı.

• Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Merkez Bankasının almış olduğu kararın, Türkiye'de gerçek anlamda

faizlerin, para maliyetinin yatırım yapılabilir seviyelere düşmesini sağlayacak, enflasyonla köklü mücadele
anlamında adımlar olarak gördüğümüz sürece desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz."

Almanya- Sanayi Üretimi (09:00)
Almanya- Ticaret Dengesi (09:00)
Euro- ECB ‘den Mersch ‘in Konuşması (11:15)
İngiltere- İmalat Üretimi (11:30)
Kanada- İstihdam Değişimi (15:30)
Kanada- İşsizlik Oranı (15:30)
ABD- Toptan ticaret Satışları (17:00)

• ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 222 bin ile dört haftanın düşüğüne geriledi.

Destek Direnç
EURUSDAnalizi
Avrupa Merkez Bankası ‘na dair beklentiler Euro’yu canlı tutmayı
dün de devam ettirdi. Dirençlerden hızlı şekilde geçen EURUSD
paritesi 1,1845 yakınlarından geri çekilme yaşadı. Bugün
ekonomik takvime bakıldığında paritede sert hareketler
yaratabilecek veri açıklaması bulunmamakta. 1,1805 seviyesinin
altında hareketlerine devam eden paritede gün içerisinde geri
çekilmenin devam etmesi durumunda aşağı yönlü hareketin
1,1770 seviyesi yakınlarına doğru devam etmesi beklenebilir.
Paritenin yükselişine devam etmek istemesi durumunda öncelikle
1,1805 üstünde tutunması gerekmekte. Bunu başarması
durumunda 1,1845 seviyesi test edilmek istenebilir. Ancak
yükselişlerin ivmelenebilmesi için 1,1845 seviyesi üstünde
tutunma görmemiz önemli.
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USDTRY

USDTRYAnalizi
TCMB ‘nin faiz kararına ilişkin piyasada net bir beklenti yokken,
Merkez Bankası sürpriz bir kararla politika faizini 125 baz puan
arttırarak %17,75 e yükseltti. Piyasa beklentisinin üstünde olan bu
hamle ile birlikte USDTRY paritesinde aşağı yönlü sert hareketler
gerçekleşti. Merkez Bankası ‘nın karar sonrasındaki açıklamada
güçlü duruşun devam edeceğine dair açıklamaları TL varlıklardaki
değer kazancının korunmasını sağladı. 4,4600 seviyesine kadar
gerileyen fiyat bu seviyeden aldığı destek ile bir düzeltme yaşasa
da 4,4970 seviyesinin üstünde tutunmayı başaramadı. Paritede
gün içerisinde satış baskısının devam etmesi durumunda 4,4600
seviyesinin altında satış baskısının 4,4320 seviyesine doğru devam
etmesi beklenebilir. 4,4970 üstünde tutunma olması durumunda
da yukarı yönlü hareketin 4,5435 seviyesine doğru devamı
beklenebilir.
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XAUUSDAnalizi
1296 seviyesinin üstünde tutunan Altın ons fiyatı Dolar
endeksindeki geri çekilme ile birlikte yukarı yönlü hareket etse de
1303 seviyesi yakınlarından geri çekilme yaşadı. ABD ‘den
açıklanan haftalık işsizlik rakamlarının ABD ekonomisindeki iyi
görünümü destekler nitelikte olması geri çekilmeyi destekledi.
Bugünkü ekonomik takvime bakıldığında Altın ons fiyatında sert
harekete sebep olabilecek veri bulunmamakta. 1296 seviyesi
üstünde tutunmaya çalışan Altın Ons ‘un tekrardan yukarı yönlü
hareketlenmesi durumunda 1303 seviyesi takip edilmeye devam
edilecek. Bu seviyenin geçilmesi yükselişlerin biraz daha kalıcı
olmasını sağlayabilir. Gün içerisinde 1296 seviyesinin altında
hareketlenme olması durmunda ise aşağı yönlü hareketin 1289
seviyesine doğru devamı beklenebilir.
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USOILAnalizi
64,58 seviyesinden aldığı destek ile yükselmeye çalışan WTI 50
birimlik hareketli ortalamanın denk geldiği 66,05 seviyesine
takıldı. Son dönemde OPEC ve OPEC dışı ülkelere ilişkin spekülatif
hareketler sergileyen WTI ‘ın son günlerde 66,05-64,16 seviyeleri
arasında yatay bir görünüm oluşturduğu gözlemlenmekte. Gün
içerisinde 66,05 seviyesi üzerinde tutunması durumunda kısa
vadeli yataylığın dışına çıkacak olan WTI 66,53 seviyesi test etmek
isteyebilir. Gün içerisinde satış baskısının yaşanması durumunda
ise 65,53 kısa vadede takip edilebilecek destek seviyesi olabilir.
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US500Analizi
ABD ekonomisindeki iyi görünüm, gelen verilerin pozitifliği, ticaret
savaşlarının arka planda kalması S&P 500 endeks vadelisindeki
yükselişi desteklerken, dün endeksin yükselişine ara verdiği ve
günü kararsız şekilde tamamladığı gözlemlenmekte. 2762 seviyesi
üzerinde tutunmaya devam eden S&P 500 endeks vadelisinin
yükselişine devam edebilmesi için bu seviye üzerinde tutunmaya
devam etmesi gerekmekte. Gün içerisinde alıcıların baskın olması
durumunda 2787 seviyesi test edilmek istenebilir. Geri
çekilmelerde 2762 seviyesi kısa vadeli destek olarak görünmekte.
Bu seviyenin kırılımı satışların hızlanmasına sebep olabilir. Bugün
ekonomik takvimde endeks üzerinde sert etki yaratabilecek veri
bulunmazken teknik seviyeler biraz daha ön planda olabilir.
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USDJPY

USDJPYAnalizi
Yaşadığı düşüşler sonrasında toparlanmaya çalışan USDJPY
paritesi 109,45 seviyesi üzerinde tutunmaya devam etmekte.
Gece saatlerinde Japonya’dan açıklanan büyüme verisinin
beklentinin altında kalması USDJPY paritesinde yukarı yönlü
hareketin oluşmasına neden oldu. Şu saatlerde 109,70 seviyesinin
altında fiyatlanan paritede satış baskısının artması durumunda
109,45 seviyesi test edilmek istenebilir. Paritedeki yükselişlerin
devamı için 109,45 kritik seviye olarak takip edilebilir. Bu
seviyenin altında tutunma olması durumunda satış baskısının
artması beklenebilir. Gün içerisinde yukarı yönlü hareketler
olması durumunda ise 109,70 seviyesi üstünde 110,00 seviyesi
tekrardan test edilmek istenebilir.
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#AlnusYatirim

Sorularınız için analiz@alnusyatirim.com

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

