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Petrolde ABD Etkisi...

Günün Önemli Takvim Verileri
• Tüketici güveni Haziran'da bir önceki aya göre %0,6 oranında arttı.
• ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasının (NAFTA) imzalanması için kasım ayında
ülkesinde düzenlenecek Kongre seçimlerinin tamamlanmasını bekleyeceğini açıkladı.
• Gümrük ve Ticaret Tüfenkci “Ekonomiye daha fazla odaklanacağız. Daha fazla büyümeye, istihdama, üretime
odaklanacağız” dedi.
• Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ihracat haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 artarak 12
milyar 602 milyon dolara yükseldi.
• Petrol fiyatları, ABD'nin Suudi Arabistan'a üretimi artırması konusunda baskı yapmasının ardından düştü.

TRY- İmalat PMI (10:00)
EUR- Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi
(10:55)
GBP- Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi
(11:30)
EUR- İşsizlik Oranı (12:00)
ABD- İnşaat Harcamaları (17:00)
ABD- İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (17:00)

Destek Direnç
EURUSDAnalizi
Almanya Başbakan Angela Merkel ile mülteci politikası nedeniyle
görüş ayrılığı yaşayan Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in
görevinden istifa edeceği haberi ve geçtiğimiz hafta itibarı ile
Avrupa da yaşanan mülteci sorunu Euro tarafında satış baskılarına
neden olabiliyor. ABD tarafında ise bu hafta EURUSD paritesinde
sert hareketlilikler yaratabilecek oldukça önemli açıklamaları ve
verileri takip edeceğiz.Sert yükselişin ardından geri çekilmelerin
yaşandığı paritede yukarı yönlü hareketlerde 1.1710 seviyesi
oldukça önemli direnç seviyesi kırılması halinde 1.1840 seviyeleri
denenebilir.Geri çekilmelerin devam etmesi halinde ise 1.1600 ve
1.1540 seviyeleri önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
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USDTRYAnalizi
Seçim sonuçlarının ardından yeni oluşturulacak yeni hükümete
dair açıklamalar ve özellikle yurtdışı ve yurtiçinde ekonomi
kurumların odak notkası OHAL süreci ile ilgili gelebilecek önemli
açıklamalar sert fiyatlanmalara neden olabilir.ABD tarafında ise
ticaret savaşlarından gelen haberler ve bu hafta açıklanacak Tarım
Dışı İstihdam, Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranı gibi
önemli veriler USDTRY paritesinde etkili olabilir.Yukarı yönlü
hareketliliklerde 4.6200 seviyesi kırılması halinde yükselişini
sürdürebilir ve bir sonraki direnç bandı olan 4,6450
denenebilir.Aşağı yönlü hareketliliklerde ise 4,6050 ve 4,5900
seviyeleri dikkat edilmesi gereken önemli destek seviyeleri.
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XAUUSDAnalizi
Altın paritesinde geçtiğmiz uzun zamandır yaşanan sert düşüşlerin
ardından Avrupa da yaşanan mülteci krizi ile birlikte sert bir
yükseliş görmüştük. Bu haftaiçide Avrupa da mülteci krizi ile ilgili
gelebilecek açıklamalar yeni hareketlilikler yaratabilir. ABD Başkanı
Donald Trump, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasının
(NAFTA) imzalanması için kasım ayında ülkesinde düzenlenecek
Kongre seçimlerinin tamamlanmasını bekleyeceğini açıklamasının
ardından Ticaret savaşları ile ilgili gelişmeler takip edilebilir.Aşağı
yönlü hareketliliklerde 1246 seviyesi kritik bir destek seviyesi
kırılması halinde sert düşüşler yaşanabilir.Yukarı yönlü
hareketlerde ise 1253 ve 1261 bandı önemli direnç seviyeleri..
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USOILAnalizi
OPEC toplantısında üyeler arasında nominal 1 milyon varil arz
artışı yapılması yönünde anlaşma sağlanması ilk etapta olumlu bir
gelişme olarak görülürken, yapılan bu çıktı artışının yılın üçüncü
çeyreğindeki global petrol talebini karşılayamayacak olması ise
piyasalar tarafından endişe ile karşılandı. ABD Başkanı Donald
Trump'ın Suudi Arabistan'a üretimi artırma konusunda baskı
yapmasının ardından üç yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesinden
düştü.Güçlü bir direnç seviyesi olan 73,60 seviyesinden düşüşün
72,50 seviyesini kırması halinde 70,30 seviyesi görülebilir
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US500Analizi
ABD tarafında bu hafta açıklanacak Tarım Dışı İstihdam, Ortalama
Saatlik Kazançlar, İşsizlik Oranı ve toplantı tutanakları gelicek
sonuçlara bağlı olarak vadeli endeks üzerinde sert volatilitelere
neden olabilir.Aşağı yönlü hareketliliklerde 2690 seviyesi kritik bir
destek seviyesi kırılması halinde sert düşüşler görülebilir.Yukarı
yönlü hareketlerde ise 2740 ve 2785 seviyeleri takip edilmesi
gereken önemli direnç seviyeleri olabilir.
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USDJPYAnalizi
ABD tarafından gelen olumlu haberler ile hafifleyen ticaret
savaşlarını etkilerini gördüğümüz USDJPY paritesinde bu hafta
ABD tarafından açıklanan veriler önemli olabilir aynı zamanda
ticaret savaşları ile ilgili yeni gelişmeler takip edilebilir.Yukarı yönlü
yükselişlerin sürmesi halinde 110,90 önemli bir direnç seviyesi
kırılması halinde 111.50 seviyesi görülebilir, geri çekilmelerde ise
109,50 ve 108,90 seviyeleri önemli destek seviyeleri.
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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

