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Büyüme Beklentiyi Aştı...

Günün Önemli Takvim Verileri
• 2017'nin son çeyreğinde % 7.3 büyüyen Türkiye ekonomisi 2018'in ilk çeyreğinde beklentinin üzerinde %

7.4 büyüdü.

• Cari işlemler açığı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla 1 milyar 706 milyon dolar artarak 5 milyar 426

milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Fransa- Tarım Dışı Bordrolar (11:00)
İngiltere- Ortalama Gelir Endeksi (11:30)
İngiltere- İşsizlik Hak Başvurusu Sayısındaki Değişim

• Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, büyüme rakamını değerlendirirken, "2018 yıl bütününde

büyümenin OVP ile uyumlu gerçekleşmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

• Fitch Türkiye'de faiz artışının senaryoları paralelinde olduğunu, sadeleşmenin yararlı olduğunu söyledi.
• Morgan Stanley'nin ABD Şef Ekonomisti Ellen Zentner "Mart'tan beri gelen veriler görünümle paralel ve

faiz arttırımlarının kademeli kalmaya devam edeceği belli." diye konuştu.

• ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Singapur'daki tarihi zirvede ilk kez bir araya

gelirken ilk açıklamaların olumlu olması, pozitif yorumlandı.

(11:30)
Almanya- ZEW Ekonomik Hissiyatı (12:00)
Euro- ZEW Ekonomik hissiyat (12:00)
ABD- OPEC Aylık Rapor (14:20)
ABD- Çekirdek TÜFE (15:30)
ABD- APE Haftalık Ham Petrol Stokları (23:30)

Destek Direnç
EURUSDAnalizi
Haftanın ilk işlem gününde 1,1805 seviyesinin üstünü zorlayan
EURUSD paritesi bu seviye üzerinde tutunma başaramayarak geri
çekilme yaşadı ve 4 saaatlik grafikteki kısa vadeli yükseliş
trendinin dışına çıktı. 50 birimlik hareketli ortalamanın yakın
olduğu 1,1740 seviyesini kendine destek alan paritede bugün
ekonomik takvim yoğun. Almanya ve Euro bölgesi ZEW verileri
açıklanacakken, ABD ‘den açıklanacak olan enflasyon verisi yarınki
FED toplantısı öncesi önemini korumakta. İyi gelen ABD verisi
paritedeki satış baskısnın artmasına neden olabilir. 1,1765
seviyesinin üstüne çıkmaya çalışan parite bunu başarması ve
tekrardan trendin içine girmesi durumunda yükselişini 1,1805
seviyesine doğru devam ettirebilir. Yükselişin hızlanması için
1,1805 seviyesi üzerinde tutunma görülmesi gerekmektedir. Geri
çekilmelerde ise 50 birimlik hareketli ortalamanın denk geldiği
1,1740 seviyesi önemli destek görünümünde.
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USDTRYAnalizi
Dün sabah saatlerinde yukarı yönlü hareket ile 4,5435 seviyesi
yakınlarına yükselen USDTRY paritesi, beklentinin üzerinde %7,4
açıklanan Türkiye Büyüme verisi sonrası snırlı geri çekilme yaşadı.
Yeni güne sakin başlayan paritede geri çekilme yaşanması
durumunda 4,4970 kısa vadede takip edilebilecek destek seviyesi
olarak karşımıza çıkmakta. Kırılması durumunda hareketin
tekrardan 4,4600 seviyesine doğru devamı beklenebilir. Gün
içerisinde yükseliş yaşanması durumunda 50 birimlik hareketli
ortalamanın yakın olduğu 4,5435 seviyesi önemli direnç
görünümünde. Bugün ABD ‘den açıklanacak olan enflasyon
rakamı FED ‘in faiz artırım hızı hakkında fikir verebileceğinden
takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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XAUUSDAnalizi
Altın ons içinde bulunduğu sıkışık görünümden kurtulmakta
zorlanıyor. Haftanın ilk gününde veri yoğunluğunun da az olması
ile birlikte Altın Ons fiyatındaki hareketler sınırlı kaldı. ABD
Başkanı Trump ile K.Kore Lideri Kim ‘in Singapur’daki buluşması
yarattığı pozitif etki ile gergin dönemlerde güvenli liman talebi
gören Altın Ons fiyatında aşağı yönlü harekete sebep oldu. Bugün
ABD ‘den açıklanacak olan Enflasyon verisi yarınki FED faiz kararı
öncesi Altın fiyatının hareketlenmesine sebep olabilir. 1296
seviyesinin üstünde tutunmaya çalışan paritenin bu seviyeyi
kırması durumunda satış baskısnın 1289 seviyesine doğru devamı
beklenebilir. Yükselişlerde ise 1303 seviyesi nemini korumakta.
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USOIL

USOILAnalizi
WTI dün gerçekleşen yukarı yönlü hareketin ardından sıkıştığı
yataylığın üst bandı olan 66,05 seviyesinin üstünde tutunmaya
çalışmakta. Bugün OPEC aylık rapor ve akşam saatlerinde
Amerikan Petrol Enstitüsü ham petrol stokları verileri takip
edilecek. Ayrıca ABD ‘den açıklanacak olan enflasyon verisi de
petrol fiyatları üzerinde etki yaratabileceğinden takip edilmesinde
fayda bulunmaktadır. 66,05 seviyesi üzerinde tutunmaya devam
etmesi durumunda yukarı yönlü beklentiler artabilir. Böyle bir
durumda 66,53 yukarı da takip edilebilecek bir diğer direnç
seviyesi olarak karşımıza çıkmakta. WTI’ın 66,05 seviyesinin
üstünde tutunamayıp geri çekilmesi durumunda ise satış
baskısının artması ve baskısın 65,53 seviyesine doğru devam
etmesi beklenebilir.
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US500Analizi
ABD borsalarındaki pozitif hava devam ediyor. ABD Başkanı
Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Singapur'daki
tarihi zirvede bir araya gelmesi ve ilk açıklamalardaki pozitiflik
endeksteki yukarı hareketi desteklemekte. Bugün ABD enflasyon
verisi ve yarın FED faiz kararı bulunmakta. Bu veriler endeks fiyatı
üzerinde etkili olabileceğinden takip edilmesinde fayda
bulunmaktadır. 2787 direncini test ettikten sorna gerileyen
endeks vadelisinin pozitif görünümünü devam ettirmesi
durumunda 2787 seviyesi üzerinde 2807 seviyesi test edilmek
istenebilir. Alımların düzeltmesinin gelmesi durumunda ise 2762
önemli destek olarak karşımıza çıkmakta.
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USDJPYAnalizi
USDJPY paritesindeki yukarı ivmelenme devam ediyor. 110,40
seviyesini test eden parite şu saatlerde bu seviyenin üzerinde
tutunmaya çalışmakta. Bunu başarması durumunda yükselişin
110,70 seviyesine doğru devam etmesi beklenebilir. Geri
çekilmelerde ise 110,00 desteği önemli gözükmekte. Yükselişlerin
devam edebilmesi için 110,00 seviyesinin aşağı yönlü kırılmaması
gerekmekte. Bugün ABD ‘den enflasyon verileri açıklanacak.
Yarınki FED öncesi piyasaya FED 'in faiz adımları ile ilgili fikir
verebileceğinden bu veri yüksek önem taşımakta.
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#AlnusYatirim

Sorularınız için analiz@alnusyatirim.com

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

