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TL Kabineyi Bekliyor...

Günün Önemli Takvim Verileri
• ABD'de tarım dışı istihdam Haziran ayında beklentilerin üzerinde gelirken işsizlik oranı 18 yılın dibinden
yükseldi. Ücret artışları ise beklenmedik biçimde yavaşladı.
• Barclays Baş Ekonomisti Michael Gapen "Haziran verisi daha hızlı artış için bir gerekçe oluşturmuyor, daha
yavaş artış için de bir gerekçe yok" dedi. Gapen Fed'in Eylül ve Aralık ayında faiz artıracağını ve gelecek
senede 3 kez faiz artıracağını belirtti.
•
• ABD'de dış ticaret açığı Mayıs ayında %6.6 gerileyerek 19 ayın en düşük seviyesine indi.

İsviçre- İşsizlik Oranı (08:45)
Almanya- Ticaret Dengesi (09:00)
Euro- ECB ‘den Praet’in Konuşması (10:00)
Euro- AMB Başkanı Draghi ‘nin Konuşması (16:00)

• AB, çelik ithalatını yüzde 25'lik ilave gümrük vergisiyle sınırlamayı planlıyor.
• Rusya, ABD’nin ithal çelik ve alüminyuma yüzde 25’li vergi artışı yapmasına misilleme olarak ABD’den ithal
edilen bazı ürünlerde gümrük vergilerini artırdığını açıkladı.
• İngiliz hükümetinin yaptığı Brexit konulu özel bakanlar kurulu toplantısında, Avrupa Birliği’ne (AB) “Mallar
için serbest ticaret bölgesi” teklif edilmesi kararlaştırıldı.
• İngiltere’de konut fiyatları haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 artış kaydetti.

Destek Direnç
EURUSDAnalizi
EURUSD paritesindeki yukarı ivmelenme devam etme çabası
göstermekte. Geçtiğimiz hafta ABD ‘den açıklanan tarım dışı
istihdam verisinin beklentinin üstünde olmasına karşın ücret
artışlarındaki yavaşlama enflasyon hızında yavaşlama olabileceği
beklentileri ile birlikte USD ‘nin zayıflamasına neden oldu. 1,1740
seviyesi üzerinde tutunan paritenin yükselişine devam edebilmesi
için bu seviye önemli gözükmekte. Gece saatlerinde 1,1765
seviyesini test eden paritenin bu seviyeyi geçmesi durumunda
yükselişin 1,1805 seviyesine doğru devamı beklenebilir. Geri
çekilmelerde kritik olarak belirttiğimiz 1,1740 seviyesi takip
edilmeye devam edilecek. Bugün ekonomik takvime bakıldığında
AMB Başkanı Draghi ‘nin konuşması fiyatta etki yaratabileceğinden
takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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USDTRY

USDTRYAnalizi
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ABD ‘den açıklanan veriler
sonrasında USD endeksinde meydana gelen geri çekilme USDTRY
paritesinde de aşağı yönlü hareketi destekledi. TL tarafında
dikkatler bugün açıklanması beklenen yeni kabinede olacak.
Özellikle ekonomi yönetiminde kimin olacağı Tl tarafında
ahreketlilik yaşanmasına neden olabilir. 4,5675 seviyesi üzerinde
bulunan paritenin gün içerisinde satış baskısında kalmaya devam
etmesi durumunda, buseviyenin geçilmesi ile birlikte 4,5395
seviyesi test edilmek istenebilir. Yükselişlerde 4,5940 seviyesi
üzerinde tutunup tutunamayacağı önemli. Paritenin 4,5940 seviyesi
üzerinde tutunması durumunda yükselişin 4,6350 seviyesine doğru
devamı görülebilir. Bugün ekonomik takvim sakin ancak yeni
kabine ile ilgili gelişmeleri takip etmekte fayda bulunmaktadır.
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XAUUSD

XAUUSDAnalizi
Üzerindeki satış baskısından kurtulmaya çalışan Altın Ons Cuma
günü ABD ‘den açıklanan istihdam verisinin beklentiyi aşmasına
karşın, işsizlik oranındaki artış sonrası karışık seyretti. 1253 seviyesi
üstünde kalıcılığını artıran paritede yukarı yönlü hareketin 1261
seviyesi yakınlarında baskılandığı görülmekte. Toparlanmanın
devam edebilmesi için öncelikle 1261 seviyesi üzerinde tutunma
görülmeli. Altın onsun bunu başarması durumunda yükselişin 1268
seviyesi yakınlarına doğru devam etmesi beklenebilir. Geri
çekilmelerde 1253 seviyesi kısa vadede önemli seviye olarak takip
edilmeye devam edilecek. Bu seviyenin kırılması satış baskısının
tekrardan artmasına ve aşağı yönlü hareketin 1245 seviyesi
yakınlarına doğru devam etmesine neden olabilir. Bugünkü
ekonomik takvime bakıldığında fiyat üzerine direkt etki
yaratabilecek veri bulunmamakta. Bu sebeple gün içerisinde teknik
seviyeleri takip etmek daha faydalı olabilir.
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USOILAnalizi
ABD ‘nin İran ambargoları petrol fiyatları üzerindeki etkisini devam
ettiriyor. Son açıklanan verilerde ABD ‘deki sondaj kuyularının
sayısındaki azalış pozisitif görünümü desteklemekte. 72,24 seviyesi
üzerinde tutunma çalışan WTI ‘ın bu seviye üzerinde kalıcı olması
yükselişin devamı için önem taşımakta. Paritedeki pozitif
görünümün devam etmesi durumunda 72,90 kısa vadede takip
edilebilecek direnç seviyesi olarak karşımıza çıkmakta. WTI ‘ın satış
baskısında kalması ve 72,24 seviyesinin altına inmesi durumunda
ise 50 birimlik hareketli ortalamanın yakın olduğu 71,60 seviyesi
takip edilmesi gereken bir diğer destek seviyesi olarak karşımıza
çıkmakta. Ekonomik takvime bakıldığında gün içerisinde fiyat
üzerine etki edebilecek direkt veri bulunmamakta.
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US500Analizi
Yüseliş trendi içerisindeki hareketine devam eden S&P 500 endeks
vadelisi geçtiğimiz hafta trend desteği ve 100 günlük hareketli
ortalamanın denk geldiği 2706 seviyesinden aldığı destek ile
yükselişini yeni haftaya da taşıdı. Özellikle önemli direnç olarak
kabul ettiğimiz 2738 seviyesinin geçilmesi endeks vadelisinde
alışların hızlanmasını sağladı. Yeni haftaya da pozitif başlayan
endeks vadelisi 2762 seviyesi üzerinde tutunma eğiliminde. Gün
içerisinde yükselişin devam etmesi durumunda 2787 seviyesi test
edilmek istenebilir. Endeksin gün içerisinde satış baskısında kalarak
geri çekilmesi durumunda 2762 seviyesinin altında satış baskısının
artması beklenebilir. Endeksteki yükselişin devam edebilmesi
açısından geri çekilmelerde 2738 seviyesi önemli olarak
gözükmekte. Bugün ABD tarafından önemli veri bulunmazken,
özellikle ticaret savaşları ile ilgili gelebilecek yeni hamleler endeks
üzerinde etki yaratabileceğinden takip edilmelidir.
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USDJPYAnalizi
100 birimlik hareketli ortalamayı kendine destek alan USDJPY
paritesinde yükselişlerin 110,70 seviyesi yakınlarında satıcılar
tarafından baskılandığı gözlemlenmekte. Cuma günü ABD ‘den
açıklanan istihdam verileri ardından paritenin satış basksıında
kaldığı ve 110,40 seviyesine kadar gerilediği gözlemlenmekte.
Paritenin gün içerisinde satış baskısında kalmaya devam etmesi ve
110,40 seviyesinin geçilmesi durumunda satış baskısının 110,00
seviyesi yakınlarına doğru devam etmesi beklenebilir. Yükselişlerde
ise paritenin geçmekte zorlandığı 110,70 seviyesi önemli
gözükmekte. Bu seviyenin geçilmesi yükselişlerin hızlanmasını ve
hareketin 111,00 yakınlarına doğru devam etmesini sağlayabilir.
Bugün ABD tarafında önemli veri bulunmamakta bu sebeple gün
içerisinde teknik seviyeler biraz daha ön planda olabilir.

Twitter’da bizi takip edin
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Sorularınız için analiz@alnusyatirim.com

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

