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TCMB 'den Erken Hamle...

Günün Önemli Takvim Verileri
• TCMB ‘den sadeleştirme hamlesi; Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı Merkez Bankası politika faizi
olacaktır. Bu oran, mevcut fonlama faizine (% 16,50) eşitlenecektir. Merkez Bankası gecelik vadede
borçlanma ve borç verme oranları bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir
marj ile belirlenecektir.
• Financial Times'da yer alan makalede, Washington'ın Pekin'i uzun süreli ithalat anlaşması imzalamak için
zorladığı aktarıldı.
• Goldman Sachs Group Inc.'e göre petrolün görünümü hala yukarı yönlü.
• OPEC ve Rusya'nın da içerisinde bulunduğu diğer müttefikler, petrol piyasasının Nisan ayında yeniden
dengeye kavuşacağı sonucuna vardı.
•
• İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, eski IMF direktörü ekonomist Carlo Cottarelli'den hükümet
kurmasını istedi. Aşırı sağcı popülist Lig Partisi lideri Matteo Salvini ise erken seçim çağrısında bulunmuştu.

Fransa-Tüketici Güveni (09:45)
İtalya- Tüketici Güveni (11:00)
Euro-ECB Mersch’in Konuşması(13:30)
ABD- Kırmızı Kitap (15:55)
ABD- Tüketici Güveni (17:00)

• ABD Başkanı Trump ticaret savaşları ‘nda yeni adım olarak Otomotiv sektörünü hedef aldı.

Destek Direnç
EURUSDAnalizi
Ekonomik takvimin sakin olduğu haftanın ilk işlem gününde İtalya
gelişmeleri Euro’nun değer kaybı yaşamasına neden oldu
İtalya’da hükümetin kurulamaması, sağcı populist liderin erken
seçim çağrısı İtalya’daki siyasi belirsizliğin artmasına, tahvil
faizlerinin sert şekilde yükselmesine ve Euro ‘da değer
kayıplarının devam etmesine neden oldu. 1.1610 desteği
üzerinde tutunmaya çalışan EURUSD paritesinde genel görünüm
zayıf olmaya devam ediyor. İtalya konusunda iyi haberler
gelmedikçe yükselişler tepki ve satışların düzeltmesi olarak
kalmaya devam edebilir. Yukarı yönlü harekelerde kısa vadede
1,1650 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin geçilmesi
durumunda 1,1680 direnç olarak takip edilebilecek diğer seviye
olarak karşımıza çıkmakta. Gün içerisinde satış baskısının
tekrardan artması durumunda ise 1,1610 seviyesinin kırılımı
satışların hızlanmasına sebep olabilir. Ekonomik takvim sakin
ancak İtalya’dan gelebilecek haberler fiyatta hareketlenmeye yol
açabileceğinden takip edilmelidir.

EURUSD
Direnç 1
Direnç 2
Destek 1
Destek 2

1.1650
1.1680
1.1610
1.1575

USDTRY
Direnç 1
Direnç 2

USDTRYAnalizi
Merkez Bankası ‘ndan bir hamle daha geldi. Buna göre Merkez
bankası 7 haziran için beklenti oluşturduğu sadeleştirmeyi çok
vakit kaybetmeden uygulamaya karar verdi ve bir hafta vadeli
repo faiz oranını politika faizi olarak belirledi ve mevcut fonlama
faizi olan 16,50 ye eşitledi. Ayrıca gecelik marjda da kendine -/
+1,5 puanlık alan oluşturdu. Merkez Bankası ‘nın bu hamlesi
piyasalarda olumlu karşılanırken USDTRY paritesinde sert satışlar
görülmesine sebep oldu. Dolar endeksinin güçlü olması USDTRY
paritesinde 4,54 seviyesine doğru olan satışların yavaşlamasına
neden oldu. Gün içerisinde satış baskısının devam etmesi
durumunda 4,5435 seviyesi test edilmek istenebilir. Bu seviyenin
geçilmesi satışların hızlanmasına neden olabilir. Yukarı yönlü
hareketlerde 4,5940 kısa vadeli direnç olarak takip edilebilir. Bu
seviyenin üstünde yükselişin 4,6350 ye doğru devamı beklenebilir.
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XAUUSDAnalizi
İtalya’daki siyasi belirsizliğin yarattığı risk, İtalya tahvil
faizlerindeki artış ve İtalya’nın arkasından başka bir ülkede de
benzer süreçlerin yaşanabileceği korkusu Altın ons fiyatının satış
yönlü hareketini sınırlandırdı. 1296 seviyesi üzerinde tutunan
paritenin yükselişine devam edebilmesi için 1303 seviyesi
üzerinde tutunma görülmesi gerekmektedir. Aşağı yönlü
hareketlerde 1296 seviyesinin kırılımı 1289 seviyesinin test
edilmesine olanak sağlayabilir ancak güvenli liman talebi aşağı
yönlü hareketleri sınırlandırabileceğinden, özellikle İtalya’daki
durum ile ilgili gelişmelerin yakından takip edilmesinde fayda
bulunmaktadır. Bugün ABD ‘den açıklanacak olan tüketici güveni
verisi fiyat üzerinde etki yaratabilir.
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USOILAnalizi
Suudi Arabistan ve Rusya ‘nın açıklamaları ile sert şekilde
gerileyen WTI 66,05 seviyesinden aldığı destek ile düzeltme çabası
sergilemektedir. 67,06 seviyesini test edip geçmekte zorlanan WTI
‘ın yükselişe devam edebilmesi için öncelikle bu seviye üzerinde
tutunması gerekmektedir. Görünüm zayıf bu sebeple yükseliş için
destekleyici açıklamalar gelmelidir. WTI ‘ın 67,06 seviyesi üzerinde
tutunması durumunda hareketin 67,57 seviyesine doğru devamı
beklenebilir. Fiyatta tekrardan satış baskısının oluşması
durumunda 66,53 seviyesi kısa vadeli destek olarak takip
edilebilir. Bu seviyenin kırılımı 66,05 seviyesine doğru baskının
artmasını sağlayabilir.
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US500Analizi
Günlük grafikte yatay bant içindeki hareketine devam eden S&P
500 endeks vadelisi, ABD Başkanı Trump ‘ın ticaret savaşları
konusunda ortamın sakinleşmesine izin vermemesi ile satış
baskısını hissetmeye devam ediyor. Ayrıca İtalya’nın yarattığı risk
endeksler üzerinde de negatif etki yaşanmasına neden olmakta.
Yeni güne satış baskısında başlayan endeksin aşağı yönlü
hareketine devam etmesi durumunda yataylığın alt bandı olan
2706 seviyesi test edilmek istenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde
2738 takip edilmeye devam edecek. Bugün ABD ‘den açıklanacak
olan tüketici güveni verisi fiyatta hareketlenmeye yol açabilir.
Ancak siyasi gelişmeleri takip etmek biraz daha faydalı olacaktır.
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USDJPYAnalizi
İtalya’daki seçimlerin sonucunda siyasi durumun belirsizliğinin
günden güne artması ve erken seçim ortamının oluşması
yatırımcının güvenli liman talebini arttırırken USDJPY paritesinde
aşağı yönlü hareketlerin yaşanmasına neden olmakta. 109,15
seviyesinin altında hareketini hızlandıran paritenin gün içinde
satış baskısında kalmaya devam etmesi durumunda 108,87
seviyesinin test edilmesini sağlayabilir. Gelişmelerde sakinleşme
ve pozistif gelişmeler olması durumunda paritede yukarı yönlü
hareketler görülebilir. Böyle bir durumda 109,15 seviyesi
üzerinde hareketin 109,45 seviyesine doğru devam etmesi
beklenebilir.
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Sorularınız için analiz@alnusyatirim.com

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

