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Ekonomik Takvim Sakin Devam Ediyor...
• ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, güçlü doların uzun vadede ABD için iyi olduğunu söyledi.

Günün Önemli Takvim Verileri

• İtalyan varlıkları, popülist koalisyonun mali planlarına ilişkin endişelerle sert düştü.

İngiltere- BOE Başkanı Carney Konuşması

• Türkiye’de 10 yıllık faizler yükselişine devam etti.

(11:15)

• Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, "Enflasyon hızlanmıyor, faiz artışında acele etmeye gerek

yok" diye konuştu.

İngiltere- Enflasyon Raporu Açıklaması (12:00)
Kanada- Toptan Satışlar (16:00)

• Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in bu sene 2 adet daha faiz artırımı gerçekleştirmesi fikrini

destekleğini ifade ederek, "Bu sene faiz artacak ancak görünüm ekonomide ne olduğuna bağlı
olarak değişebilir" ifadelerini kullandı.

• Petrol fiyatları, yatırımcıların Venezuela'da ham petrol üretiminin daha da düşeceğine ilişkin riskleri

değerlendirmeleri ve ABD'de petrol stoklarının üst üste çündü hafta da düşeceği beklentileri ile
kazançlarını sürdürdü.

ABD- Richmond İmalat Endeksi (17:00)
ABD- Amerikan Petrol Enstitüsü Ham Petrol
Stokları (23:30)

Destek Direnç
EURUSDAnalizi
Veri akışıın sakin ve Almanya ‘nın kapalı olduğu haftanın ilk işlem
gününde Euro İtalya baskısını üzerinde hissetmeye devam etti
ve 1,1725 desteğine kadar geriledi. Bu seviyeden aldığı destek ile
1,1765 seviyesi üzerinde tutunan parite düşüşlerin düzeltmesini
gerçekleştirmeye çalışmakta. Fiyatta yukarı hareketin devam
edebilmesi için öncelikle 1,1805 seviyesi üzerinde tutunma
görülmedlidir. Paritenin bunu başarması durumunda yükselişin
1,1845 seviyesine doğru devamı beklenebilir. Aşağı yönlü
hareketlerde kısa vadede 1,1765 seviyesi destek olarak takip
edilebilir .Ancak satışların hızlanabilmesi için fiyatın 1,1725
desteğinin altında tutunması gerekmektedir.Bugünkü ekonomik
takvim sakin, İtalya gelişmeleri fiyat hareketlerine sebep
olabileceği için takip edilmelidir.
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USDTRY

USDTRYAnalizi
Dün sabah saatlerinde ABD Dolarının global olarak değer
kazanımına TL ‘deki zayıflığın da eklenmesi ile birlikte USDTRY
paritesinde yukarı yönlü hareket 4,5980 direncine kadar devam
etmiştir. Özellikle ABD Dolarının gelişmekte olan ülke para
birimlerine karşı değer kazanımını sürdürmesi paritedeki geri
çekilmelerin sınırlı kalmasına neden olmakta. 4,5980 direncini
test ettikten sonra sakin bir görünüm sergileyen paritede geri
çekilme yaşanabilmesi için öncelikle 4,5710 seviyesinin altında
tutunma görülmelidir. Paritenin bunu başarması durumunda
4,5490 seviyesi test edilmek istenebilir. Yukarı yönlü baskının
devam etmesi ve 4,5980 seviyesinin geçilmesi durumunda ise
4,6190 takip edilebilecek diğer direnç seviyesi olabilir.
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XAUUSD

XAUUSDAnalizi
Dün sabah saatlerinde Dolar Endeksindeki güçlenmeye bağlı
olarak 1282 destek seviyesini test eden Altın ons fiyatı, rüzgarın
terse dönmesi sonrasında tekrardan 1289 seviyesinin üstünde
tutunma eğilimine girdi. Bugünkü ekonomik takvimde Altın
fiyatını direkt etkileyecek veri bulunmazken teknik seviyeler
biraz daha ön plana çıkabilir. 1289 seviyesini aşağı yönlü
geçmeye çalışan paritenin bunu başarması durumunda
tekrardan 1282 seviyesi test edilmek istenebilir. Aşağı yönlü
hareketin hızlanabilmesi için 1282 seviyesinin altına sarkma
görülmelidir. Fiyatta yukarı yönlü hareket lerde 1296 kısa vadeli
direnç olarak takip edilebilir.
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USOIL

USOILAnalizi
WTI fiyatının 50 birimlik hareketi ortalamayı destek almaya
devam ettiği gözlemlenmekte. Teknik olarak güçlü görünümüne
devam eden WTI, Venezüella ‘da yaşanan gelişmeler ile petrol
arzında sıkıntı yaşanabileceği haberleri ile 72,64 seviyesine kadar
yükseldi. WTI ‘ın yükselişine devam etmesi ve 72,64 seviyesini
geçmesi durumunda 72,96 seviyesi test edilmek istenebilir. Geri
çekilmelerde ise 72,32 kısa vadeli destek görünümündeyken, bu
seviyenin kırılımı aşağı hareketin hızlanmasını sağlayabilir.
Bugün ABD ‘den açıklanacak olan Petrol enstitüsü ham petrol
stokları verisi fiyatta hareketlenmeye yol açabileceğinden takip
edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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US500

US500Analizi
ABD ‘nin Çin ile olan ticaret savaşlarını şimdilik rafa kaldırması ve
yaşanan pozitif gelişmeler S&P 500 endeks vadelisinin de yukarı
yönlü ivmelenme isteğini desteklemekte. 2723 seviyesinin
üstünde haftaya başlayan endeks vadelisi bu seviyeyi kendine
destek alarak yükselmeye çalışmakta. Yukarı yönlü hareketin
devam etmesi durumunda 2750 seviyesi direnç olarak takip
edilebilir. Geri çekilmelerde 2723 önemini korumakta. Bu
seviyenin kırılması durumunda geri çekilmenin 2695 seviyesi
yakınlarına doğru devamı beklenebilir. Bugün ekonomik takvim
sakin o sebeple endeksteki hareketler sınırlı kalabilir.
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USDJPYAnalizi
USD endeksinin yukarı yönlü hareketine aynı şekilde karşılık
veren USDJPY paritesi 111,30 seviyesini test ettikten sonra geri
çekilme yaşadı. 4 saatlik grafikteki yükseliş kanalı içerisindeki
hareketine devam eden USDJPY ‘deki geri çekilmenin devam
etmesi durumunda 110,70 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin
geçilmesi durumunda 50 birimlik hareketli ortalamanın denk
geldiği 110,40 seviyesi yükseliş trendinin devam edebilmesi
adına önemli destek olarak karşımıza çıkmakta. Gün içerisinde
fiyatın 111,00 seviyesi üzerinde tutunması durumunda ise trend
yönlü harketin devamı beklenebilir.
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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

