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ABD ile Rahip Gerginliği...

Günün Önemli Takvim Verileri
• Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD, Papaz Andrew Brunson'ın uzun süreli tutukluğu nedeniyle
Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygulayacak. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı! " ifadelerini kullandı.
• Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'ye kimse dikte edemez, tehdidi tolere etmeyiz. Hiç kimsenin tehdidine
müsamaha edemeyiz. Hukuk kuralları herkes istisnasız için geçerlidir " ifadesini kullandı.
• ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayan tasarıyı kabul etti.
• ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, CNBC'ye yaptığı değerlendirmede, Çin yuanını Döviz manipülasyonu konusunda
yakında izlemekte olduğunu ve ayrıca diğer paralara da baktığını kaydetti.

Fransa- Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (08:30)
Rusya- Faiz Oranı Kararı (13:30)
ABD- FOMC Üyesi Bullard Konuşması (15:20)
ABD- Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (15:30)
ABD- Michigan Tüketici Beklentileri (17:00)

• AMB, beklendiği üzere faizlerde değişikliğe gitmedi.
• Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi faiz kararı sonrası basın toplantısında enflasyona ilişkin belirsizliğin
azaldığını belirtti.
• ABD'de dayanıklı mal siparişleri %1 arttı.
• ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 217 bin oldu.
• Suudi Arabistan, tankerlerine saldırılardan dolayı Bab el-Mandeb Boğazı'ndan petrol geçişini geçici durdurdu.

EURUSDAnalizi
Dün günün en önemli gelişmesi olan AMB faiz kararında gelen karar
ve açıklamalar piyasa beklentilerine paralel olarak gerçekleşti. AMB
Başkanı Draghi konuşması ile birlikte EURUSD paritesinde
dalgalanmalar yaşansa da parite yönünü tekrardan aşağı çevirerek
içinde bulunduğu sıkışık görünümü devam ettirdi.Kısa vadede
EURUSD ‘nin yükselişleri önündeki en önemli direnç 1,1740 olarak
gözükmekte. Şu saatlerde 1,1640 seviyesi üzerinde tutunmaya
çalışan paritede satış baskısının artması durumunda 1,1595 takip
edilebilecek bir sonraki destek seviyesi olarak karşımıza çıkmakta.
Yukarı yönlü hareketlerde kısa vadeli olarak 1,1680 seviyesi takip
edilebilir. Bugün ekonomik takvime bakıldığında Avrupa tarafı
sakinken ABD ‘den gelecek olan veriler parite üzerinde etki
yaratabileceğinden takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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USDTRYAnalizi
Önceki gün ABD ‘li Rahip ‘in tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesi
sonrası pozitif görünüm sergileyen TL, dün ABD Başkanı Trump ‘ın
attığı tweetinde "ABD, Papaz Andrew Brunson'ın uzun süreli
tutukluğu nedeniyle Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygulayacak.”
demesi ve ABD ile Türkiye arasında gerilim olması USDTRY
paritesinde sert yükselişler ile birlikte tekrardan 4,8830 seviyesi
yakınlarına hareket etmesine neden oldu. Bugün ABD ‘den büyüme
verisi açıklanacak bu veri fiyat üzerine etki yaratabileceğinden takip
edilmesinde fayda bulunmaktadır. Veri haricinde Rahip ile ilgili
gelişmeler fiyat hareketi üzerinde etkili olacağından takip edilmesi
gerekmektedir. Paritede 4,8830 seviyesi önemli üstünde tutunma
olması durumunda yükselişin 4,9232 seviyesi yakınlarına doğru
devamı beklenebilir. Geri çekilmelerde 4,8490 seviyesi kısa vadede
takip edilecek destek olarak karşımıza çıkmakta.
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XAUUSD

XAUUSDAnalizi
Altın ons üzerindeki zayıf görünümden kurtulamıyor. 1232 seviyesini
test eden ancak üzerinde tutunmakta başarılı olamyan Altın ons
tekrardan 1222 seviyesine geriledi. Zayıf görünümün devam ettiği
paritenin satış baskısında kalmaya devam etmesi durumunda 1222
seviyesinin altında aşağı yönlü hareketin hızlanması ve 1213 seviyesi
yakınlarına doğru hareketin devamı görülebilir. Altın ons fiyatındaki
yukarı yönlü haerketler tepki olarak kalmakta. Yükselişin biraz daha
sağlıklı olabilmesi için öncelikle 1232 seviyesi üzerinde tutunma
görülmelidir. Bunun başarılı olması durumunda 1240 a doğru
hareketin devamı görülebilir. Bugün ABD tarafında veri yoğunluğu
fazla o yüzden teknik görünüm verilere bağlı olarak bozulabilir.
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USOIL

USOILAnalizi
WTI yükselişini sakin olarak devam ettirmekte. Önceki gün gelen
ham petrol stokları ile birlikte güçlenen WTI, 68,58 seviyesinin
üzerinde tutunmasının ardından yukarı yönlü isteğini arttırmış
durumda. Suudi Arabistan, tankerlerine saldırılardan dolayı Bab elMandeb Boğazı'ndan petrol geçişini geçici durdurması petroldeki
yukarı yönlü hareketi destekledi. WTI’da gün içerisinde yükselişin
devam etmesi durumunda 100 birimlik hareketli ortalamanın denk
geldiği 69,52 seviyesi test edilmek istenebilir. Bu seviyenin geçilmesi
durumunda yükselişin ivmelenmesi ve hareketin 70,08 seviyesi
yakınlarına doğru devam etmesi beklenebilir. Geri çekilmelerde
69,08 seviyesinin korunması yükselişin devamı için önemli. Bu
seviyenin kırılması durumunda 68,58 seviyesi test edilmek
istenebilir. Bugün ABD büyüme rakamı fiyat üzerinde etkili
olacabileceğinden takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.

Direnç 1
Direnç 2
Destek 1
Destek 2

69.52
70.08
69.08
68.58

US500

US500Analizi
Avrupa Birliği ile ticaret savaşlarında bazı konularda uzlaşılması S&P
500 endeks vadelisi üzerindeki pozitif etkisini devam ettirirken
endeksin 2830 seviyesi üzerinde tutunmasında etkili oldu. Yükseliş
trendi içerisidneki hareketine devam eden endeks vadelisi yeni güne
de alıcılı başladı. Yükselişin devam etmesi durumunda 2851 seviyesi
test edilmek istenebilir. Geri çekilmelerde 2830 seviyesi kısa vadeli
destek seviyesi olarak gözükürken bu seviyenin geçilmesi
durumunda geri çekilmenin 2807 seviyesine doğru devamı
beklenebilir. Bugün ABD büyüme rakamı takiop edilecek endeks
üzerine etki edebileceğinden takip edilmesinde fayda var. Avrupa ile
ticaret savaşları şimdilik durulurken, ABD-Çin arasındaki gelişmelerin
yakından takip edilmesi gerekmekte.
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USDJPYAnalizi
Dün dolar endeksindeki yükseliş ile birlikte USDJPy paritesinde de
110,70 seviyesinden aldığı destek ile birlikte yükselişler gözlemlendi.
Bugün ABD tarafından very yoğunluğu fazla bu sebeple paritede
verilere bağlı hareketler görülebilir. 111,00 seviyesi üzerinde
tutunma çabası gösteren USDJPY paritesinde satış baskısının artması
durumunda 110,70 seviyesi tekrardan test edilmek istenebilir.
110,70 seviyesinin geçilmesi aşağı hareketi hızlandırabileceğinden
önemli olarak gözükmekte. Gün içerisinde yükselişlerde 111,30 kısa
vadeli direnç görünümündeyken, bu seviyenin geçilmesi 111,60
seviyesinin test edilmesini sağlayabilir. Ancak yükselişin devamı için
100 birimlik hareketli ortalamanın denk geldiği 111,60 seviyesi
üzerinde tutunma görülmesi gerekmektedir.
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Sorularınız için analiz@alnusyatirim.com

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

