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Paritelerde Trump Etkisi...

Günün Önemli Takvim Verileri
• Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, G20 toplantısı için Arjantin'e giderken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada "Biz
piyasayla kavga ederek değil, kazan kazan ilişkisine dayalı hep birlikte bir güçlü bir iletişimle yürüyeceğiz.” dedi.
• J.P.Morgan Merkez Bankası'nın politika toplantısında 125 baz puan faiz artırımı kararı çıkmasını bekliyor.
• Trump: 505 milyar dolarlık Çin ürününün tamamına vergi uygulamaya hazırız.
• Trump: Fed'in sıkılaşması yaptığımız her şeye zarar veriyor.

Türkiye- Tüketici Güveni (10:00)
Kanada- Toptan Satışlar (15:30)
ABD- Mevcut Ev Satışları (17:00)

• Fed/Bullard: Trump'ın yorumları FOMC kararlarını etkilemez.

Euro- Tüketici Güveni (17:00)

• ABD Hazine Bakanı Mnuchin, "Ticaret sorunlarını anlıyoruz ve verimli şekilde çözmeye çalışıyoruz" dedi.
• Şinzo Abe: Gümrük vergisi dünya ekonomisine zarar verecek.

İngiltere- PPK Üyesi Broadbent’In Konuşması (20:00)

• Dünyanın en büyük 20 ekonomisini bir araya getiren G20, Buenos Aires'te yapılan son toplantısında yükselen ticaret
gerilimlerine karşı net bir tavır sergileyemedi.
• ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj
kulesi sayısı geçtiğimiz hafta azaldı.
• Yunanistan'ın not görünümü "durağandan" "pozitife" çevrildi, kredi notu teyit edildi.

Destek Direnç
EURUSDAnalizi
ABD Başkanı Trump ‘ın açıklamaları USD ‘nin zayıflamasına neden
olurken, EURUSD paritesinde yukarı hareketlerin hızlanmasını
sağladı. FED ‘in sıkılaştırma politikasının her şeye zarar verdiğini
açıklayan Trump üst üste 2 gün FED politikalarını eleştirince ABD
Doları güç kaybetti. Bugünkü ekonomik takvim sakin ancak ABD
Başkanı ‘nın FED politikarları üzerinde eleştirilerine devam etmesi
paritede hareketlenmeye yol açabileceğinden takip edilmesinde
fayda bulunmaktadır. Yeni haftaya da alıcılı başlayan EURUSD 1,1740
seviyesinin üstünü deneyip geri çekilme yaşadı. Şu saatlerde bu
seviyenin hemen altında olan paritenin tekrardan 1,1740 seviyesinin
üstünde tutunması durumunda yükselişin 1,1765 seviyesine doğru
devamı görülebilir. Paritenin 1,1740 üzerinde tutunması yükselişlerin
devamı için önem arz etmekte. Yükselişlerin düzeltmesinin gelmesi
ve satış baskısnın artması durumunda ise kısa vadede 1,1710
seviyesi destek olarak takip edilebilir.
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USDTRYAnalizi
Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Trump ‘ın FED politikalarına ilişkin
eleştirileri ABD Doları’nın değer kaybına sebep olurken, yarınki TCMB
öncesinde piyasada faiz artırımı gelebileceğine dair beklentiler TL
‘nin güçlenmesini sağladı. 50 birimlik hareketli orlamanın altında
tutunmayı başaran USDTRY paritesi sabah saatlerinde 4,7690
seviyesini aşağı yönlü geçme çabası sergilemekte. Paritenin bunu
başarması durumunda aşağı yönlü hareketin 100 birimlik hareketli
ortalamanın yakın olduğu 4,7180 seviyesine doğru devamı
görülebilir. USDTRY paritesindeki aşağı yönlü hareketin devamı için
4,7690 seviiyesinin altında tutunma önemli Paritenin bu seviyenin
üstüne tekrardan çıkması durumunda yükselişin 4,8050 seviyesine
doğru devamı görülebilir. Bugün ekonomik takvim sakin ancak
özellikle ABD Başkanı Trump’tan gelebilecek olan açıklamalar
paritede hareketlenmeye yol açabileceğinden takip edilmelidir.
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XAUUSDAnalizi
Altın Ons üzerindeki negatif görüntüden Trump desteği ile
kurtulmaya çalışıyor. Son dönemlerde zayıf görüntüsü ile birlikte
1213 desteğine kadar gerileyen Altın Ons ABD Başkanı Trump ‘ın FED
politikarlarıa getirdiği sert eleştiriler sonrasında başını yukarı
kaldırabildi. ABD’nin ticaret savaşlarında Çin’e karşı sertliğin dozunu
artırabileceğine yönelik Trump açıklamaları da yükselişi destekledi.
Bugün ekonomik takvim sakin. Altın ons fiyatında yükselişin devam
etmesi durumunda 1238 seviyesi test edilmek istenebilir.
Yükselişlerin biraz daha hızlanabilmesi için öncelikle 1238 seviyesi
üzerinde tutunma görülmesi gerekmekte. Gün içerisinde satış
baskısının tekrardan hakim olması durumunda 12289 seviyesinin
altında hareketin 1221 seviyesine doğru devamı görülebilir.

Destek 1
Destek 2

1238
1245
1229
1221

USOIL
Direnç 1
Direnç 2

USOILAnalizi
WTI petrol fiyatı negatif görüntüsünden kurtulmak için mücadele
ediyor. 66,50 seviyesini kendine destek alarak bu seviyeden
toparlanma isteğini görüntüsüne yansıtmaya çalışan WTI ‘ın
yükselişlerde zorlandığı gözlemlenmekte. 50 birimlik hareketli
ortalamanın yakın olduğu 68,58 seviyesini geçemeyen parite
tekrardan satış baskısında kalarak 67,57 seviyesi üzerinde
tutunmaya çalışmakta. WTI ‘da kısa vadeli direnç 68,13 seviyesi
olarak gözükse de yükselişin devam edebilmesi için 68,58 seviyesi
önemli olarak gözükmekte. Gün içerisinde satış baskısının artmaya
devam etmesi durumunda 67,57 seviyesinin geçilmesi satışların
hızlanmasına ve hareketin 67,06 seviyesine doğru devam etmesine
neden olabilir. Bugün ekonomik takvim sakin bu nedenle teknik
seviyeler biraz daha ön planda olabilir.
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US500Analizi
Günlük grafikte yükseliş trendi içerisinde hareketine devam eden
S&P 500 endeks vadelisinde düzeltme hareketi tekrardan ABD
Başkanı Trump’ın açıklamaları ile geldi. FED politikarları üzerindeki
eleştirileri endeks vadelisini zayıflatırken, 505 milyar dolarlık Çin
ürününün tamamına very uygulamaya hazır oldukları yönündeki
açıklamaları düşüşleri hızlandırdı. Negatif açıklamalara ragmen
endeks vadelisinin 2787 seviyesi üzerinde tutunmaya devam ettiği
gözlemlenmekte. Endekste gün içerisinde trend yönlü hareketin
devam etmesi durumunda 2807 takip edilecek ilk direnç olarak
karşımıza çıkmakta. Üstünde tutunma olması durumunda yükselişin
hızlanması beklenebilir. Geri çekilmelerde 2787 seviyesinin kırılması
durumunda 2762 seviyesine doğru satışların devamı görülebilir.
Bugün ekonomik takvim sakin ancak ABD Başkanı Trump ‘tan
gelebilecek olan açıklamalar endeks fiyatı üzerinde etki
yaratabileceğinden takip edilmelidir.
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USDJPYAnalizi
ABD Başkanı Trump açıklamaları ile birlikte USD ‘nin zayıflaması
USDJPY paritesinde aşağı yönlü hareketlerin hızlanmasını destekledi
Japonya basınında çıkan haberlerde Japonya Merkez Bankası (BOJ)
‘nın parasal genişlemede yeni bir ayarlamaya gidebileceği yönündeki
haberler aşağı hareketlerin hızlanmasını sağladı. 111,00 seviyesinin
altına gerileyen USDJPY paritesinde satış baskısının artması
durumunda 110,70 seviyesi test edilmek istenebilir. 110,70
seviyesinin geçilmesi satış baskısının hızlanmasını sağlayabilir.
Paritede son gelen haberlerle birlikte görünüm aşağı yönlü olsa da
111,00 seviyesinin üstünde tutunma olması durumunda 111,30
seviyesi takip edilmek istenebilir. Bugün very takvimi sakin ancak
özellikle ABD Başkanı ‘ndan gelebilecek olan açıklamalar fiyat
hareketine sebep olabileceğinden takip edilmesinde fayda
bulunmaktadır.

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

