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İtalya Piyasaları Etkilemeye Devam Ediyor...

Günün Önemli Takvim Verileri
• İtalya'da mart ayında yapılan genel seçimlerin ardından hükümet kurulamaması üzerine Cumhurbaşkanı
Sergio Mattarella, erken seçimlere gidilene kadar bir tarafsız hükümet kurulmasına karar verdi ve ve bu
görev için de ünlü bir ekonomist olan Carlo Cottarelli'yi seçti.
• Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İtalya’nın kredi notunun düşürülmesi yönünde
izlemeye alındığını bildirdi.

Almanya- Perakende Satışlar (09:00)
Fransa- Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (09:45)
Almanya- İşsizlik Oranı Değişimi (10:00)

• İspanya Parlamentosu, Başbakan Mariano Rajoy için Cuma günü güven oylamasına gidiyor.

Almanya- TÜFE

• Ünlü yatırımcı Soros, dünyanın yeni bir finansal krize doğru ilerliyor olabileceğini belirtti.

ABD- ADP Tarımdışı İstihdam Değişikliği (15:15)

• Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, "ABD, Başkan Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında Singapur'da
yapılması beklenen zirve için aktif bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyor" dedi.

ABD- Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (15:30)

• ABD'de Tüketici Güveni Mayıs'ta beklentiye paralel olarak 128'e yükseldi.

Kanada- Fazi Oranı Kararı (17:00)
ABD- APE Ham Petrol Stokları (23:30)

• Petrol fiyatları küresel risklerin artması ile zayıf seyrini sürdürüyor.

Destek Direnç
EURUSDAnalizi
Euro üzerindeki İtalya’nın yarattığı negatif algı devam ediyor.
İtalya CDS ‘lerinde ve Tahvil fazilerindeki sert yükselişler, erken
seçim beklentileri ve en son olarak Moddy’s in olumsuz yorumları
Euro ‘nun değer kaybının devam etmesine neden olmakta. 1,1530
desteğine kadar gerileyen paritedeki zayıf görünüm devam
etmekte. Bugün ABD ‘den açıklanacak olan verilerin pozitif olması
paritedeki aşağı baskıyı arttırabilir. Euro ‘nun toparlayabilmesi için
İtalya’daki siyasi belirsizliklerin düzelme eğilimine girmesi
gerekmektedir. 1,1530 seviyesinin altında tutunma olması
durumunda satış baskısının 1,1490 seviyesine doğru devamı
beklenebilir. Yükseliş olması durumunda 1,1575 seviyesi test
edilmek istenebilir. Ancak pozitif haberler gelene kadar paritedeki
yükselişler tepki olarak adlandırılabilir.
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USDTRY

USDTRYAnalizi
Dün sabah saatlerinden itibaren İtalya’nın yarattığı risk ile birlikte
Dolar endeksindeki değerlenme USDTRY paritesinde de yukarı
yönlü hareketin yaşanmasına neden oldu. Merkez bankası ‘nın
attığı adımların etkisi, 4,6350 seviyesini test eden paritede
tekrardan görüldü ve TL diğer gelişmekte olan para birimlerine
göre pozitif ayrıştı. Fiyattaki yükselişlerden sonra yaşanan geri
çekilme ile birlikte grafikteki sıkışma devam etmekte. 4,5435
seviyesinin altında bulunan paritede satış baskısının devam
etmesi durumunda fiyat sıkışıklıktan çıkarak 4,4970 seviyesini test
etmek isteyebilir. Yükselişlerde ise 4,5940 seviyesi takip edilebilir.
Bugün ABD ‘den açıklanacak olan veriler fiyat üzerinde etki
yaratabileceğinden takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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XAUUSD

XAUUSDAnalizi
İtalya gerginliğinin yarattığı güvenli liman arayışı Altın ons
fiyatında yukarı yönlü hareketler görmemize sebep olmakta. 1303
seviyesinin üstünü dün de test eden Altın Ons bu seviye üzerinde
tutunamayarak geri çekilme yaşadı. Gün içerisinde ekonomik
takvime bakıldığında ABD ‘den açıklanacak olan veriler parite
üzerinde hareketlenmeye yol açabilir. Bu verilerin dışında İtalya
ile ilgili gelişmeler fiyatı etkileyebileceğinden takip edilmesinde
fayda bulunmaktadır. Gün içerisinde yükseliş yaşanması
durumunda 1303 seviyesi tekrardan test edilebilir. Yükselişin
ivmelenebilmesi
için
1303
seviyesi
üzerinde
tutunma
görülmelidir. Bunu başarması durumunda 1310 a doğru
yükselişin devamı beklenebilir. Geri çekilmelerde ise 1296 kısa
vadeli destek olarak takip edilebilir.
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USOIL

USOILAnalizi
Petrol fiyatlarındaki sert geri çekilme sonrasında toparlanma
isteği dün de devam etti. Ancak fiyatın 67,06 seviyesi üzerinde
tutunmakta zorlandığı ve bu seviyelerden satış baskısı ile
karşılaştığı gözlemlenmekte. Şu saatlerde 66,53 seviyesi üzerinde
tutunmaya çalışan fiyatın yükselişine devam etmesi durumunda
önemli olarak görülen 67,06 seviyesi test edilmek istenebilir. Bu
seviyenin üstünde tutunma olması durumunda yükselişin
ivmelenmesi beklenebilir. Geri çekilmelerde ise 66,53 seviyesinin
altında 66,05 seviyesi takip edilmelidir. Bugün ABD ‘den
açıklanacak olan veriler ve gece saatlerinde açıklanacak olan APE
petrol stokları verisi fiyatta hareketlenmeye yol açabilir.
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US500

US500Analizi
S&P 500 endeks vadelisi İtalya’nın yarattığı riskler ile birlikte
global piyasalardaki satış dalgası sonrası 2738-2706 yataylığını
aşağı yönlü kırdı. 2706 desteğinin kırılması ile birlikte satışların
hızlandığı endeksin 2686 desteğinin altına sarktığı ve 100 günlük
hareketli
ortalmaya
takılarak
geri
çekilme
yaşadığı
gözlemlenmekte. Bugün ABD verilerinin yoğunluğu fazla,
açıklanacak olan veriler endekste hareketlenmeye yol açabilir.
Gün içerisinde satış baskısının devam etmesi ve 2686 seviyesinin
kırılması durumunda 2664 seviyesi test edilmek istenebilir.
Yükselişlerde ise 2706 seviyesi test edilmek istenebilir.
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USDJPY

USDJPYAnalizi
Global piyasalardaki satış dalgası ile birlikte yatırımcıların güvenli
liman arayışı JPY ‘nin USD karşısında sert şekilde değerlenmesine
katkı sağlamakta. 108,30 desteğine kadar gerileyen USDJPY
paritesi bu seviyeden aldığı destek ile birlikte geri çekilme yaşadı.
Bugün ABD ‘den açıklanacak olan veriler parite üzerinde
hareketlenmeye yol açabilir. Ayrıca İtalya ‘daki siyasi belirsizlikle
ilgili gelişmeler fiyat üzerinde etki yaratabileceğinden takip
edilmelidir. 108,60 seviyesi üzerinde tutunan paritenin yükselişine
devam etmesi durumunda 108,87 seviyesi test edilmek
istenebilir. Ancak paritede yükselişlerin kalıcı olabilmesi için 200
birimlik hareketli ortalamanın denk geldiği 109,15 seviyesi
üzerinde tutunma beklenmelidir. Geri çekilmelerde ise 108,60
seviyesinin altında 108,30 seviyesi test edilmek istenebilir.
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Sorularınız için analiz@alnusyatirim.com

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

