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USDTRY Geri Çekilmeye Devam Ediyor...

Günün Önemli Takvim Verileri
• Euro Bölgesi'nde ekonomik güven, Mayıs ayında da düşüşünü sürdürdü.

Almanya- Perakende Satışlar (09:00)

• ABD'de ADP Özel Sektör İstihdamı Mayıs'ta 178 bin arttı

Fransa- TÜFE (09:45)

• Almanya'da isşizlik oranı Mayıs ayında yüzde 5.2 ile rekor düşük seviyeye geriledi.

Türkiye- Ticaret Açığı (10:00)

• Almanya'da tüketici fiyatlarındaki artış, Mayıs ayında yüzde 2.2'ye yükseldi.

İtalya- TÜFE (12:00)

• İtalya'da 10 yıllık tahvil ihalesinde faiz 4 yılın en yükseğinde.

Euro- TÜFE (12:00)

• İtalya, Cottarelli'nin kabine oluşturmada başarısız olmasıyla birlikte Temmuz ayında erken seçime
gidebilir.
• Fed/ Bej Kitap: ABD "üretimin toparlanmasıyla" kısmi olarak büyüdü.

Euro- İşsizlik Rakamı (12:00)
ABD-Kişisel Gider (15:30)
Kanada- Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (15:30)

• Kanada Merkez Bankası faizi değiştirmeyerek yüzde 1.25'te bıraktı

ABD-Askıdaki Konut Satışları (17:00)

• ABD'nin ilk çeyrek büyümesi aşağı yönlü revize edildi ve %2,2 oldu.

ABD- Ham Petrol Stokları (18:00)

Destek Direnç
EURUSDAnalizi
Dün Almanya ‘dan gelen iyi veriler ve İtalya’daki gelişmelerin biraz
arka planda kalması EURUSD paritesinde yükselişi tetiklerken,
ABD ‘den açıklanan büyüme rakamının aşağı yönlü revize olması,
ADP istihdam rakamının beklentinin altında kalması fiyatı 1,1650
seviyesinin üzerine taşıdı. 1,1650 seviyesinin üzerinde tutunan
fiyatın yükselişine devam etmesi durumunda 1,1680 ve
sonrasında 1,1710 seviyeleri test edilmek istenebilir. Geri
çekilmelerde 1,1650 nin altında fiyatlanma paritede tekrardan
satış baskısının artmasını sağlayabilir. Bugün Euro bölgesi
enflasyon rakamları açıklanacak, gelecek olan rakam AMB ‘nin
genişlemeci
para
politikasının
devamı
ile
ilgili
fikir
oluşturabileceğinden önem taşımakta. Ekonomik veriler haricinde
İtalya’daki gelişmeler parite üzerinde etki yaratacağından takip
edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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USDTRY

USDTRYAnalizi
Tarihi rekorların ardından USDTRY paritesinde TL ‘nin
değerlenmesi devam etmekte. USD endeksindeki geri çekilme,
piyasalarda artan risk iştahı ve İtalya’daki siyasi belirsizliğin biraz
arka planda kalması USDTRY paritesinde de aşağı yönlü hareketi
destekledi. Yükselişin ardından 4 saatlik grafikte düşüş trendi
oluşturan paritenin 4,4600 seviyesi üzerinde tutunduğu
gözlemlenmekte. Gün içerisinde satış baskısının artması ve
4,4600 seviyesinin geçilmesi durumunda aşağı yönlü hareketin
4,4300 seviyesine doğru devamı beklenebilir. 4,4300 seviyesi
aşağı yönlü hareketin devamı için önemli seviye olarak göze
çarpmaktadır. Paritede yükselişlerin olması durumunda ise 100
birimlik hareketli ortalamanın yakın olduğu 4,4970 seviyesi
önemli gözükmekte. Bugün Türkiye’den açıklanacak olan Ticaret
Açığı verisi ve ABD ‘den açıklanacak olan veriler fiyat hareketi
yaratabileceğinden önem taşımaktadır.
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XAUUSDAnalizi
1303-1296 seviyeleri arasında sıkışmaya devam eden Altın ons
fiyatı dün ABD ‘den açıklanan büyüme rakamının aşağı yönlü
revise edilmesi ve yarınki Tarım dışı istihdam öncesinde açıklanan
ADP İstihdam değişikliğinin beklentinin altında kalması ile birlikte
yukarı yönlü hareket ederek 1303 seviyesini geçmeye çalışmakta.
Bugün ABD ‘den açıklanacak olan veriler fiyatta ahreketlenmey
eyol açabilir. 1303 seviyesinin üstünde tutunma yaşanamaması
alışları baskılamakta bu seviyenin geçilmesi durumunda 1310
takip edilebilecek diğer direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Geri
çekilmelerde ise 1296 seviyesi takip edilemye devam edilebilir.
Fiyatın sıkışık görünümden kurtulması hareketin hızlanmasını
sağlayabilir.
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USOILAnalizi
WTI fiyatı sert satışların ardından toparlanma eğilimini devam
ettiriyor. 67,06 seviyesini geçmekte zorlanan fiyatın bu seviye
üstünde tutunması ile birlikte yükselişin 68,58 seiyesine kadar
devam ettirdiği gözlemlenmekte. Bugün ABD ‘den açıklanacak
olan ham petrol stokları verisi fiyat üzerinde etki
yaratabileceğinden takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.
Fiyatın tekrardan satış baskısında kalmaya devam etmesi
durumunda 67,57 takip edilebilecek ilk destek seviyesi olarak
karşımıza çıkmakta. Gün içerisinde yükselişlerin devam etmesi
durumunda ise 68,13 seviyesi üzerinde tekrardan 68,58 seviyesi
takip edilebilir.
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US500Analizi
Dün piyasalardaki olumlu hava, yatırımcıların risk iştahının
tekrardan artması S&P 500 endeks vadelisinde yükselişi
beraberinde getirirken, S&P 500 endeks vadelisinin önceki günkü
kayıplarını geri aldığı gözlemlenmekte. Tekrardan 2706
seviyesinin üzerinde tutunan endeksin yükselişine devam etmesi
durumunda 2738 seviyesi takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise
2706 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda
tekrardan 2686 seviyesi test edilmek istenebilir. Bugün ABD ‘den
açıklanacak
olan
veriler
endeks
fiyatı
üzerinde
etki
yaratabileceğinden takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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USDJPYAnalizi
Yatırımcının güvenli liman talebi ile birlikte gerileme yaşayan
USDJPY paritesi dün risk iştahındaki artış ile birlikte 200 birimlik
hareketli ortalamanın yakın olduğu 109,15 seviyesine doğru
toparlama yaşadı. Gece saatlerinde tekrardan satış baskısının
etkin olduğu paritenin 108,60 seviyesi üzerinde tutunmaya
çalıştığı gözlemlenmekte. Gün içerisinde satış baskısının devam
etmesi ve 108,60 seviyesinin kırılması durumunda 108,30 seviyesi
test edilmek istenebilir. Yukarı yönlü ahreketlerde 108,87 takip
edilebilecek ilk direnç seviyesi olarak gözükmekte, ancak
yükselişlerin daha güvenilir olabilmesi için 109,15 seviyesi
üzerinde tutunma görmemiz gerekmekte. Bugün ABD ‘den
açıklanacak
olan
veriler
fiyatta
hareketlenmeye
yol
açabileceğinden takip edilmesinda fayda bulunmaktadır.
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#AlnusYatirim

Sorularınız için analiz@alnusyatirim.com

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

