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Trump ve Putin görüşecek...

Günün Önemli Takvim Verileri
• ABD Başkanı Donald Trump “Ticarette bize yaptıkları konusunda Avrupa Birliği'nin (AB) düşman olduğunu
düşünüyorum." dedi.
• ABD Başkanı Donald Trump, yarın Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile özel
zirvede bir araya gelecek.
• Çin ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde 2016'dan bu yana en yavaş büyümesini kaydetti
• Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye'nin kredi notunu BB+'dan BB'ye düşürdü, görünümü ise
"durağan"dan "negatif"e çevirdi.

TRY- Bütçe Dengesi (11:00)
USD- Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Haz) (15:30)
USD- Perakende Satışlar (Aylık) (Haz) (15:30)
CAD- Yabancı Menkul Kıymet Alımları (May) (15:30)
USD- İşletme Stokları (Aylık) (May) (17:00)

• Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Gıda enflasyonuna dikkat edeceğiz
• Petrol, ABD'nin acil stoklarını kullanabileceğini kaydetmesi ve OPEC'in üretimi beklenenden daha fazla
artırabileceğini işaret etmesi ile 71 doların altında kaldı.

Destek Direnç
EURUSDAnalizi
ABD tarafından gelen verilerin bekleneni karşılamaması ile geçen
hafta dolar tarafında olumsuz bir hava eserken. Cuma günü FED’in
2018 yılı 2. Para Politikası Raporunda daha yüksek enflasyon
görünümü konusunda her şeyin yolunda gittiği vurgulanırken iş
gücü piyasası ve saatlik kazançlarda ılımlı şekilde artış yaşandığı
açıklandı.ABD Başkanı Trump en son yaptığı açıklamada Ticarette
bize yaptıkları konusunda Avrupa Birliği'nin düşman olduğunu
düşünüyorum diyerek ABD-Avrupa Birliği ülkeleri arasında ticaret
savaşları bakımından yeni gelişmelere neden olabilir.EURUSD
paritesinde 1.1610 seviyelere kadar gerilerken güçlü bir destek
bandı olan bu seviyelerden toparlanmalar görmüştük.Yukarı yönlü
hareketlerin sürmesi halinde ise 1.1700 ve 1.1740 seviyeleri önemli
direnç seviyeleri.
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USDTRY

USDTRYAnalizi
Geçitğimiz hafta yurtiçinde takip ettiğimiz en önemli konu Cuma
akşamı açıklanan Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu
Fitch’in
Türkiye
değerlendirmesiydi.
Uluslararası
kredi
derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye'nin kredi notunu BB+'dan
BB'ye düşürdü, görünümü ise "durağan"dan "negatif"e çevirdi.
Türkiye'deki yüksek cari açığa vurgu yapılan Fitch açıklamasında,
özel sektörün yüklü borcunun yönetiminin dikkat çekici olduğu
vurgulanırken ülkede enflasyonun yüksek olduğuna dikkat çekildi.
Bu hafta açıklanıcak verileri ve ekonomi yetkileleri tarafından
gelicek açıklamaları takip edeceğiz.Yukarı yönlü hareketlerde
4,8520 direnç seviyesinin kırılması halinde bu sonraki direnç
sevviyesi 4,8820, geri çekilmelerde ise 4,8200 ve 4,8050 önemli
destek seviyeleri.
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XAUUSD

XAUUSDAnalizi
ABD Başkanı Donald Trump Rusya ve Çin’den sonra, Avrupa
Birliği’nin de ticaret alanında ABD’nin düşmanı olduğunu söyleyerek
müttefik ülkelere karşı olumsuz tavrını sürdürdü.Gelen olumsuz
açıklamalarla Ticaret savaşı konusunda piyasalarda yeni etkilerini
görebiliriz.Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin’in Helsinki de yapıcağı toplantı önemli
etkilerini görebiliriz.Yukarı yönlü hareketliliklerde 1245 seviyesi
önemli direnç bandı kırılması halinde 1250 seviyeleri
görülebilir.Geri çekilmelerde ise 1241 ve 1239 seviyeleri önemli
destek seviyeleri.
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USOILAnalizi
Petrol fiyatları, ABD'nin fiyatları düşürmek için acil ham petrol
stoklarını açmayı değerlendirmesi ve OPEC ve ortaklarının taahhüt
ettiklerinden daha fazla petrol üretebileceklerini işaret etmesinin
ardından değer kayıplarına devam etti. Bu hafta önemli petrol
üreticilerinden gelicek haberler,stok verileri
ve ABD-Rusya
görüşmesinden gelicek açıklamalar fiyatlarda etkili olabilir.önemli
destek bandı olan 69,20 seviyesine kadar gerileyen petrol
fiyatlarında kırılması halinde 68,60 destek seviyesi görülebilir.Yukarı
yönlü hareketlerde ise 70 ve 71,20 önemli direnç seviyeleri.
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US500Analizi
Petrol fiyatlarındaki belirsizliğin ve gelen sert açıklamaların etkilerini
gördüğümüz vadeli endekste haftaiçi ABD tarafından gelicek veriler
ve FED Başkanı Powell yapıcağı açıklamalar etkili olabilir.Oldukça
önemli direnç seviyesi 2805 direnç seviyesinin kırılması halinde sert
yukarı yönlü hareketler görülebilir.Geri çekilmelerde ise sırasıyla
2798,50 ve 2795 seviyeleri önemli destek noktaları.
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USDJPYAnalizi
Geçtiğimiz hafta USDPY paritesinde Dolar endeksindeki yükseliş
ivmesiyle birlikte bir süredir izlediğimiz 111 Dolar seviyesi üzerine
atarak sert yükselişini takip etmiştik.112,80 direnç seviyesini
deneyen parite bu seviyeden geri çekilmişti.Bu hafta ABD ve
Japonya tarafından gelicek veri akışını takip edeceğimiz
paritede.Yukarı yönlü hareketlerin sürmesi halinde 112.50 ve
112,80 önemli direnç seviyeleri geri çekilmelerde ise 111 ve 110,20
seviyeleri önemli destek seviyeleri.
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Twitter’da bizi takip edin
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#AlnusYatirim

Sorularınız için analiz@alnusyatirim.com

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

