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Fiyatlarda Trump Etkisi...

Günün Önemli Takvim Verileri
• ABD Başkanı Trump'ın Çin yatırımlarına yönelik alınacak en sert önlemlerin aleyhinde karar verdiği belirtildi.
• Boston Fed Başkanı Eric Rosengren,"Enflasyon beklentileri sağlama alındıysa daha fazla risk alabiliriz" dedi.
• Eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers: Fed politikasının çok sıkılaşması enflasyondan daha tehlikeli.
• İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "İran, iç dinamiklerine dayanarak ve uluslararası kapasitesini
kullanarak ABD'nin yaptırımlarına karşı koyacaktır." şeklinde cevap verdi.
• Petrol fiyatları, ABD're resmi verilere göre ham petrol stoklarının yaklaşık 2 yılın en büyük düşüşünü gerçekleştirmesi
ve ihracatın rekor seviyeye çıkmasının ardından 2014 yılından bu yana en yüksek seviyesi yakınında seyretti.

Almanya- GFK Tüketici Güven Endeksi (09:00)
İspanya- TÜFE (10:00)
Euro- AMB Aylık Rapor (11:00)
İtalya- TÜFE (12:00)
Almanya- TÜFE (15:00)
ABD- Gayri Safi Yurtiçi Hasıla(15:30)

• ABD'de bekleyen konut satışları Mayıs'ta %0.5 düştü.

ABD- Haftalık İşsizlik Rakamları (15:30)

• ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri Mayıs'ta %0.6 azaldı.
• İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Mark Carney, gerekli düzenlemeler yapılmazsa, Brexit'in 38 trilyon dolarlık
türev kontratı için tehdit oluşturduğunu söyledi.

ABD- FOMC Üyesi Bullard Konuşması (17:45)

Destek Direnç
EURUSDAnalizi
Dün dolar endeksindeki güçlenme ile birlikte 1,1640 seviyesinin
altına inen EURUSD ‘nin bu seviyenin altında satış baskısını
arttırdığı ve 1,1550 desteğine kadar gerilediği gözlemlenmekte.
ABD Başkanı Trump ‘ın hem ticaret savaşları ile ilgili çalışmaları
hem de İran yaptırımları piyasada gerginliğe sebep olmakta.
1,1550 seviyesinin üstünde tutunmaya çalışan paritenin gün
içerisinde satış baskısında kalmaya devam etmesi ve bu seviyenin
altına inmesi durumunda satış baskısının 1,1515 desteğine kadar
devam etmesi beklenebilir. 1,1515 seviyesi önemli destek olarak
takip edilebilir. Bu seviyenin kırılımı yeni bir satış hareketinin
başlangıcı olabilir. Gün içerisinde toparlama olması durumunda
ise kısa vadede 1,1595 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Bugün
Avrupa ülkelerinden enflasyon rakamları ve ABD ‘den büyüme
rakamı açıklanacak. Paritede verilere bağlı fiyatlama meydana
gelebileceğinden takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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USDTRYAnalizi
USDTRY paritesindeki seçim volatilitesinin azalmaya başladığı
dikkat çekmekte. 4,6350 seviyesinin üzerine çıtıktan sonra burada
tutunmayı başaramayan paritenin ABD ‘den gelen verilerin
olumsuz olması ile birlikte 4,5940 seviyesini test ettiği
gözlemlenmekte. TRY için seçim sonrası kabinede kimlerin olacağı
sorusu önemini korumakta, ekonomi yönetiminde olacak isimlerle
ilgili beklentiler fiyatta hareketlenmeye yol açabilir. 4,6350
seviyesinin altında bulunan paritede satış baskısının oluşması
durumunda aşağı yönlü hareketin 4,5940 seviyesine doğru devamı
beklenebilir. Bu seviyenin kırılımı satışların hızlanmasına neden
olabilir. 4,6350 seviyesinin üzerinde yükselişin 4,6730 seviyesine
doğru devamı beklenebilir. Bugün ABD ‘den açıklanacak olan
veriler fiyatta hareketlenmeye yol açabileceğinden takip
edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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XAUUSDAnalizi
Altın Ons fiyatı üzerindeki satış baskısından kurtulamıyor. Güvenli
liman talebinin gelmediği paritede, USD endeksindeki artışa bağlı
olarak satışların hızlandığı gözlemlenmekte. Şu saatlerde 1253
seviyesinin altında fiyatlanan parite bugün ABD ‘den açıklanacak
verilere bağlı olarak hareketlenme yaşayabilir. Şu an için görünüm
negatif ve Altın ons fiyatındaki satış baskısının artması durumunda
aşağı yönlü hareketin 1245 seviyesi yakınlarına doğru devam
etmesi beklenebilir. Paritede yükselişler sert gerilemenin
düzeltmesi olarak adlandırılabilir. 1253 seviyesi üzerinde tutunma
olması durumunda geri çekilmenin 1261 seviyesi yakınlarına
doğru devamı görülebilir. Ancak paritede alışların daha sağlıklı
olabilmesi için 1261 seviyesi üzerinde tutunma görülmesi
gerekmektedir.
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USOILAnalizi
ABD ‘nin İran yaptırımları ile birlikte güçlenen WTI, dün ABD ‘den
açıklanan haftalık ham petrol stokları verisi ile birlikte yükselişini
hızlandırdı. 72,32 seviysinde dirençle karşılaşan WTI ‘da özellikle
ABD- İran arasındaki petrol ve yaptırımlar ile ilgili gelişmeleri takip
etmek fiyat hareketlerini tahmin etmek açısından faydalı olacaktır.
WTI ‘ın güçlü görünümünü devam ettirmesi ve 72,32 seviyesi
üzerinde tutunması durumunda yükselişin 72,85 seviyesine doğru
devam etmesi beklenebilir. Yükselişlerin düzeltmesinin gelmesi
durumunda ise 71,60 desteğinin altında geri çekilmenin 71,12
seviyesine doğru devamı görülebilir. Bugün ABD’den açıklanacak
olan
büyüme
verisi
dolaylı
olarak
petrol
fiyatlarını
etkileyebileceğinden takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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US500Analizi
ABD- Çin arasındaki ticaret savaşları S&P 500 endeks vadelisi
üzerinde negatif etki yaratmaya devam ediyor. Dün ABD ‘den
gelen haberlerde ABD Başkanı Trump ‘ın Çin’e karşı alınacak
önlemlerde en sert tedbirleri uygulamayacağı söylense de, endeks
vadelisinin bu habere tepkisi anlık pozitif oldu ve sonrasında satış
baskısı tekrardan kendini hissettirdi. 2706 seviyesinin altında 100
günlük hareketli ortalamaya takılan endeks vadelisinin 2706
seviyesi üzerinde tutunması durumunda yükselişin 2738
seviyesine doğru devamı beklenebilir. Gün içerisinde satış
baskısının tekrardan artması ve 2706 seviyesinin altında
fiyatlamalar görülmesi durumunda ise 2686 seviyesi kısa vadeli
destek olarak takip edilebilir. Bugün ABD ‘den açıklanacak olan
veriler fiyatta hareketlenmeye yol açabileceğinden takip
edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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USDJPYAnalizi
ABD ile Çin arasındaki ticari gerilim yatırımcıları güvenli liman
arayışlarına sevk ederken JPY ‘nin güvenli liman talebi gördüğü
gözlemlenmekte. Özellikle ABD Endekslerindeki negatif görünüm
USDJPY paritesinde aşağı hareketi desteklemekte. Dün ABD
Başkanı Trump ‘ın Çin’e uygulayacağı yaptırımlarda en sert olanını
uygulamayacak haberi paritede yukarı hareketi destekledi. 110,40
seviyesini test edip geçemeyen paritede gün içerisinde bu seviye
üstünde tutunma olması durumunda hareketin 110,70 seviyesine
doğru devamı beklenebilir. Geri çekilmelerde ise 110,00 seviyesi
önemini korumakta. Bugün ABD ‘den açıklanacak olan veriler fiyat
züerinde etki yaratabilecğeinden takip edilmesinde fayda
bulunmaktadır.

Twitter’da bizi takip edin
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#AlnusYatirim

Sorularınız için analiz@alnusyatirim.com

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

