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ABD ile Papaz Gerilimi Devam Ediyor...

Günün Önemli Takvim Verileri
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, ev hapsine çıkarılan Rahip Brunson konusuna ilişkin, "Yaptırımla geri adım atmayız. Brunson
konusunu pazarlık yapmadık" dedi.
• Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Rahip Andrew Brunson
ile ilgili açıklama yaptı. Mike Pence, "Rahip serbest bırakılana kadar yaptırım uygulamaya hazırız" dedi.
• ABD ekonomisi yılın 2. çeyreğinde % 4.1 büyüdü.
• ABD Başkanı Donald Trump büyüme verisinin ardından ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD
ekonomisinin 'muhteşem' bir oranda büyüdüğünü kaydeden Trump gelecek çeyrek rakamlarının da 'muhteşem'
olacağını söyledi.

İsviçre- KOF Ekonomik Gösterge (10:00)
İspanya- TÜFE (10:00)
Almanya- TÜFE (15:00)
ABD- Askıdaki Konut Satışları (17:00)

• Oxford Economics Japonya Ekonomisi Başkanı Shigeto Nagai, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikası
toplantısında enflasyon tahminini kayda değer bir şekilde düşürebileceğini bildirdi.
• ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj
kulesi sayısı geçtiğimiz hafta arttı.
• Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler doğrultusunda, Petrol İhraç Eden Ülkeler
Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıntısı anlaşmasında kotaların tekrar yükseltilmesinin değerlendirilebileceğini söyledi.
• ABD'de Michigan tüketici güveni Temmuz'da 97.9 oldu.
•
EURUSDAnalizi
Cuma günü ABD ‘den açıklanan veriler ile birlikte EURUSD
paritesinde karışık seyir görüldü. Sıkışık görüntünün devam ettiği
EURUSD paritesi için ekonomik takvim bugün sakin olsa da hafta
boyu açıklanacak önemli veriler paritede sert hareketler
görülmesine sebep olabilir. Alt tarafta 1,1640 seviyesi üzerinde
tutunan paritenin bu seviyeyi aşağı yönlü kırması durumunda satış
baskısının 1,1595 seviyesi yakınlarına doğru devam etmesi
beklenebilir. 1,1595 seviyesi önemli olarak gözükmekte ve kırılması
durumunda satışların hızlanması beklenebilir. Paritedeki yatay
görünümün hareketli ortalamalara da yansımış durumda. Yukarı
hareketlerde hareketli ortalamaların yakın olduğu 1,1680 seviyesi
kısa vadede önemli. Üstünde kalınması durumudna yükselişin
1,1710 seviyesine doğru devamı görülebilir.
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USDTRYAnalizi
ABD ve Türkiye arasındaki Papaz krizi, USDTRY paritesinde aşağı
yönlü hareketleri sınırlandırmaya devam ediyor. Geçen hafta
yaşanan gerginlikle birlikte 4,8830 seviyesini test eden parite geri
çekilemelerde 4,8490 seviyesinin altında tutunmakta zorlandı. Şu
satlerde bu seviyenin üzerinde tutunan paritenin gün içerisinde
satış baskısında kalması durumunda 4,8490 seviyesinin altında
aşağı yönlü hareketin 4,8050 seviyesien doğru devamı görülebilir.
Yukarı yönlü hareketlerde ise geçtiğimiz hafta iyi direnç olarak
kabul gören 4,8830 seviyesi test edilmek istenebilir. Bu seviyenin
geçilmesi USDTRY paritesinde yukarı yönlü hareketin hızlanmasını
ve hareketin 4,9230 seviyesine doğru devam etmesine neden
olabilir. Ekonomik takvim sakin ancak özellikle Papaz konusundaki
gelişmeler fiyat üzerinde etki edebileceğinden takip edilmesinde
fayda bulunmaktadır.
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XAUUSDAnalizi
Altın ons fiyatı üzerindeki negatif baskıdan kurtulamıyor. Geçtiğimiz
haftanın son işlem gününde ABD ‘den gelen veriler ile önce aşağı
yönlü hareket eden Altın Ons fiyatı daha sonrasında geri gelerek
haftayı 1222 seviyesi üzerinde tamamladı. Bugüne satış baskısında
başlayan paritenin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi
durumunda alt tarafta 1213 seviyesi test edilmek istenebilir.
Paritenin 1222 seviyesinin üzerine geri çekilmesi durumunda
yükselişin 1232 seviyesine doğru devamı görülebilir. Ancak Altın
Ons ‘un üzerindeki negative görünümden kurtulabilmesi için kısa
vadede 1232 sonrasında da 1240 seviyesi üzerinde tutunma
görülmelidir. Altın ons’un bunu başaramaması durumunda
yükselişler tepki olarak kalabilir ve satış baskısı tekrardan
görülebilir. Ekonomik takvim bugün sakin. O yüzden teknik
seviyeler biraz daha ön planda olabilir.
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USOILAnalizi
WTI ‘da hacimsiz yükselişler hacimli satışlarla son buluyor ve WTI
pozitif görünüm sergilemesi engelleniyor. ABD ‘de sondaj
kulelerindeki artış, Rusya’dan arzın artabileceği ile ilgili gelen
açıklamalar petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketleri
sınırlandırıyor. Sert geri çekilme sonhrası 50 birimlik hareketli
ortalamanın yakın 68,13 e kadar gerileyen parite bu seviyeyi
kendine destek almaya çalışmakta. WTI ‘ın yukarı yönlğ hareketine
devam edebilmesi için öncelikle 68,58 seviyesi üzerinde tutunma
gerçekleştirmesi lazım. Bunu başarması durumunda yükselişin
69,08 seviyesine doğru devamı görülebilir. Geri çekilmelerde 68,13
seviyesi öneli. Hacimsiz de olsa yükselişine devam edeilmesi için bu
seviyenin aşağı yönlü kırılmaması gerekmekte. Kırılması
durumunda satışların hızlanması beklenebilir.
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US500Analizi
Günlük grafikte yükseliş trendi içerisinde hareket eden US500
endeks vadelisi trend direncine yakın bölgelerden satıcılar ile
karşılaşarak sert geri çekilme yaşadı. 2830 seviyesinin altında
satışların hızlandığı endeks vadelisinin 2807 seviyesi üzerinde
tutunmaya çalıştığı gözlemlenmekte. Gün içerisinde satış baskısının
artması durumunda 2807 seviyesinin altında satışların 2787
seviyesine doğru devamı görülebilir. Satışın düzeltmesinin
yaşanması durumunda ise 2830 kısa vadeli direnç seviyesi olarak
takip edilebilir. Bugün ekonomik takvim sakin ancak ABD ‘de
bilanço dönemi olması sebebi ile endekste bilançolara bağlı
hareketlenmeler olabilir.
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USDJPYAnalizi
USDJPY paritesi sert satışların ardından sakin ve sıkışık
görünümünü devam ettirmekte. Bu hafta hem BOJ hem de FED ‘in
faiz kararları paritede hareketlenmeye yol açabilir. Cuma günü ABD
‘den açıklanan veriler paritede kararsız görünüm oluşmasına neden
oldu. 111,00 seviyesi üzerinde tutunan paritenin yukarı yönlü
hareketine devam etmesi durumunda 111,30 kısa vadede takip
edilebilecek direnç olarak karşımıza çıkmakta. 111,00 seviyesinin
altına sarkma yaşanma durumunda 110,70 seviyesine doğru geri
çekilmenin devamı görülebilir. Ekonomik takvim sakin olmasına
karşın özellikle merkez bankalarının kararları ile ilgili beklentiler
fiyatta hareketlenmeye yol açabilir.
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#AlnusYatirim

Sorularınız için analiz@alnusyatirim.com

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

