Günlük Bülten

Bir ALTINBAŞ Kuruluşudur

21 Mayıs 2018

Euro 'da İtalya Baskısı Devam Ediyor...
• ABD Hazine Bakanı Mnuchin, "Ticaret savaşını beklemeye alıyoruz. Şu anda, farklı bir çerçevede anlaşıncaya kadar
gümrük vergisini beklemeye alma konusunda anlaştık." dedi.
• Türkiye'de 10 yıllık tahvillerin faizi, yüzde 15'e ulaşarak rekor kırdı.
• TCMB'nin beklenti anketinde yıl sonu TÜFE ve dolar beklentileri yükseldi.
• Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester Frankfurt'ta yaptığı konuşmada ekonominin fiyat istikararı ve maksimum
istihdam hedeflerine yakın olduğunu bildirdi. Mester ekonomide uzun zamandır görülen en iyi durumda
olduklarını bildirdi.
• Cuma günü yaşanan gelişmelerde Çin'in ABD'ye ticaret fazlasını 200 milyar $ azaltmayı teklif ettiği belirtildi.”
Haberlerinin ardından Çin tarafından bu haberlere yalanlama geldi.
• Euro, İtalya'daki siyasi kargaşaya ve Euro Bölgesi ekonomisindeki hız kaybına bağlı olarak beşinci haftayı da kayıpla
tamamladı.

Günün Önemli Takvim Verileri
Almanya- Milli Pazartesi Tatili
İsviçre- Milli Pazartesi Tatili
Kanada- Milli Pazartesi Tatili
Türkiye- Merkezi Hükümet Borç Stoku (17:30)
ABD- FOMC Üyesi Bostic ‘in Konuşması (19:15)
ABD- FOMC Üyesi Harker ‘ın Konuşması (21:05)
ABD- OPEC Toplantısı (Belirsiz)

• Euro Bölgesi'nde bu yılın mart ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 2,9, ithalat da yüzde 2,5 azaldı.

Destek Direnç
EURUSDAnalizi
Son dönemde Euro Bölgesi verilerinde beklentinin altında
kalınmasının yanında İtalya’da değişen siyasi dengeler Euro
üzerindeki negatif baskıyı arttırmakta. Cuma günü İtalya’da
koalisyonun anlaştığı haberleri ile birlikte EURUSD günü 1,1770
seviyesi yakınlarında tamamlarken, satış baskısı yeni haftanın ilk
saatlerinde de devam etti. 1,1745 desteğinin üstünde tutunmaya
çalışan paritenin satış baskısında kalmaya devam etmesi
durumunda 1,1710 seviyesi test edilmek istenebilir. Fiyatta
toparlama olması ve 1,1770 seviyesinin üstünde tutunma olması
durumunda ise hareketin 1,1805 seviyesine doğru devamı
beklenebilir. Bugün Almanya’da piyasalar tatil sebebi ile kapalı
ve ekonomik takvim sakin.
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USDTRYAnalizi
Yeni hafta yeni rekor ile geldi. ABD Doları ‘nın global anlamda
değer kazanımı ile birlikte TRY ‘nin de zayıf görünümü USDTRY
paritesinde yukarı yönlü hareketleri desteklerken geri
çekilmelerin sınırlı kalmasına sebep oluyor. TCMB ‘nin geçtiğimiz
hafta kurdaki gelişmeleri takip ettiği ve gerekli adımların
atılacağını belirtmesinden sonra yeni hafta gelebilecek olan
hamleleri ya da açıklamaları takip etmekte fayda bulunmaktadır.
4,5220 seviyesini test etmesinin ardından geri çekilen USDTRY
parite gün içerisinde bu seviyenin üzerinde tutunma
gerçekleştirmesi durumunda 4,5490 seviyesini test etmek
isteyebilir. Geri çekilmelerde 4,4930 takip edilebileek ilk destek
seviyesi olarak gözükmekte, bu seviyenin altına inmesi
durumunda geri çekilmenin hızlanması beklenebilir. Ekonomik
takvim sakin ancak TL ile ilgili gelebilecek olan açıklamalar sert
hareketlere sebep olabilir.
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XAUUSDAnalizi
Yatay görünümünü kırdıktan sonra hızlı şekilde gerilen Altın Ons
fiyatı 1286 seviyesinin üstündeki yatay görünümünü devam
ettirmekte. Kararsız bir görünüm sergileyen paritede satış
basksının artması için 1286 seviyesinin altında tutunma
gerçekleştirmesi gerekmekte. Altın Ons’un bunu başarması
durumunda aşağı yönlü harketin hızlanması beklenebilir. Böyle
bir durumda 1279 takip edilebilecek bir diğer destek seviyesi
olabilir. Yukarı hareketler için 1294 seviyesi üzerinde hareket
görülmeli, ancak geçen hafta da belirttiğimiz gibi yükselişlerin
kalıcı olabilmesi için 1303 seviyesi üzerinde tutunma görülmesi
gerekmektedir. Bugün ekonomik takvim sakin, seviye kırılmaları
fiyatta hareketlenmeye yol açabilir.
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USOILAnalizi
72,31 seviyesinden geriledikten sonra 50 birimlik hareketli
ortalamayı kendine destek alan ve güçlü görünümünü devam
ettiren WTI 71,94 seviyesinin altında fiyatlanmakta. OPEC ve
Opec Dışı ülkelerin petrol arzındaki kısıntının devam etmesinin
istediği ile ilgili haberler fiyatın güçlü kalmasını sağlamakta.
Ekonomik takvime bakıldığında bugün gerçekleşecek OPEC
toplantısı dikkat çekmekte. Toplantı sonrasında gelebilecek olan
açıklamalar fiyat üzerinde sert etki yaratabilir. 71,94 seviyesi
yakınlarında fiyatlanan WTI ‘ın yukarı yönlü hareketine devam
etmesi durumunda 72,31 seviyesi test edilmek istenebilir. Bu
seviyenin geçilmesi yukarı hareketi hızlandırabilir. Geri
çekilmelerde ise kısa vadede 71,52 seviyesi takip edilebilir.
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US500Analizi
Geçtiğimiz haftanın sonuna doğru sakinleyen S&P500 endeks
vadelisi 2723 seviyesinin üstünde tutunmayı başaramadı ve
denemeleri başarısız kaldı . Yeni haftaya Çin ve ABD ‘nin “ticaret
savaşları” konusunda anlaşmaya vardığı ve gümrük vergisi
konusunu beklemeye aldıkları haberleri sonrasında yukarı yönlü
başladı. 2723 seviyesinin üstünde bulunan vadeli endeksin
yukarı hareketine devam etmesi durumunda 2750 seviyesi test
edilmek istenebilir. Geri çekilmelerde 2723 seviyesi kısa vadeli
destek olarak gözükmekte. Bu seviyenin altında geri çekilme
hızlanabilir.
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USDJPYAnalizi
Son dönemde Japonya ‘dan gelen verilerin beklenti altında
kalması ve ABD Doları ‘nın küresel anlamda güçlenmesi USDJPY
paritesinde
yukarı
yönlü
hareketin
ivmelenmesini
desteklemekte. 4 saatlik grafikteki yükseliş trendi içerisindeki
hareketine devam eden parite yeni haftaya alıcı başlayarak
111,00 seviyesinin üstünde yükselişini hızlandırdı. Yukarı
hareketin devam etmesi durumunda 111,30 test edilebilecek ilk
direnç seviyesi olarak gözükmekte. Bu seviyenin geçilmesi
111,60 seviyesinin test edilmesini sağlayabilir. Geri çekilmelerde
111,00 seviyesi üzerinde tutunmaya devam etmesi trend yönlü
hareketin devamı için önem arz etmekte.Bugün ekonomik
takvim sakin o nedenle teknik seviyeler biraz daha önem
kazanmakta.
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Sorularınız için analiz@alnusyatirim.com

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

