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Yeni Kabine Açıklandı...

Günün Önemli Takvim Verileri
• Yeni kabine açıklandı ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldu.
• Resmi Gazete'de yayınlanan 703 sayılı KHK'ya göre, TCMB başkan yardımcıları, Başkan'ın önerisi olmadan
atanabilecek.Merkez Bankası başkan yardımcılarının seçiminde "ve meslekleri ile ilgili olarak en az on yıl çalışmış"
ibaresi ile "Başkanın (Guvernör) önerisi üzerine müşterek kararla beş yıl süre ile" ibaresi metinden çıkarıldı.Aynı
kararnameye göre, Merkez'in hükümetle ilişkisi, Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği bir bakan aracılığıyla da
sağlanabilecek.
• Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, büyümeye yönelik risklerin büyük ölçüde dengeli seyrini
sürdürdüğünü belirtti.

İngiltere- İmalat Üretimi (11:30)
Almanya- ZEW Ekonomik Hissiyat (12:00)
Euro- ZEW Ekonomik Hissiyat (12:00)
Kanada- Konut Başlangıçları (15:15)
ABD- İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (17:00)

• AMB/Coeure: Ticaret gerginliğine karşın AMB'nin para politikası duruşu iyi işliyor.

ABD- Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol

• Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin serbest ve kurallara dayalı ticaret sisteminden yana olduğunu belirtti.

Stokları (23:30)

• İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın istifa ettiği belirtildi.

Destek Direnç
EURUSDAnalizi
4 saatlik grafikteki kısa vadeli trend içerisinde hareket ederek pozitif
görünümünü dün sabah saatlerinden itibaren devam ettiren
EURUSD paritesinde rüzgar, ABD seansı ile birlikte terse döndü ve
paritede tekrardan satış baskısı görüldü. 1,1740 seviyesinin
üstünde tutunmaya çalışan paritede yukarı yönlü harketin devam
edebilmesi için bu seviyenin kırılmaması gerekmekte. 1,1740
seviyesinin geçilmesi durumunda satış baskısının artması ve fiyatın
1,1710 destek seviyesine doğru geri çekilme yaşaması beklenebilir.
1,1710 seviyesi kısa vadeli yükseliş trendinin destek seviyesine
yakın olduğu için yüksek önem taşımakta. Paritede trend yönlü
hareketin devam etmesi durumunda 1,1765 kısa vadede takip
edilebilecek direnç seviyesi olabilir. Bu seviyenin geçilmesi
durumunda hareketin trendin üst bandına doğru devamı
görülebilir. Bugün Avrupa tarafından açıklanacak veriler
hareketlenmeye yol açabileceğinden takip edilmesinde fayda
bulunmakta.
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USDTRYAnalizi
Dün sabah saatlerinde yurt dışındaki pozitif görünüm ve yeni
kabineye dair beklentiler ile birlikte TL varlıklardaki değerlenme
USDTRY paritesinde de aşağı yönlü hareketler görülmesine neden
oldu. TCMB ile ilgili yayınlanan KHK ve USD endeksindeki
değerlenme ile birlikte paritenin yönünü tekrardan yukarı çevirdiği
ve akşam saatlerinde açıklanan yeni kabine ile birlikte yukarı
hareketin devam ettiği gözlemlendi. Bundan sonraki süreçte yeni
ekonomi politikaları TL değeri üzerinde etkili olacaktır. Şu saatlerde
4,71 seviyesi yakınlarında hareket eden USDTRY paritesinin yönünü
aşağı çevirmesi durumunda 4,6730 kısa vadeli destek seviyesi
olarak takip edilebilir. 4,7175 seviyesi üzerinde fiyatın tutunması
durumunda ise 4,7785 yukarı da takip edilebilecek bir diğer direnç
seviyesi olarak karşımıza çıkmakta. Yeni kabine sonrası ekonomik
politikalara ilişkin gelebilecek olan açıklamalar TL üzerinde etki
yaratabileceğinden takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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XAUUSDAnalizi
Altın Ons fiyatı dün sabah saatlerinde artan risk iştahına bağlı
olarak 1261 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışsa da başarılı
olamayarak geri çekilme yaşadı ve geçtiğimiz hafta girdiği
1253-1261 yatay bandına geri geldi. Toplarlanma çabasının devamı
için fiyatın 1261 seviyesi üzerinde tutunması gerekmekte. Bunu
başarması durumunda yükselişin 1268 seviyesine doğru devamı
görülebilir. Geri çekilmelerde 1253 seviyesi üzerinde tutunup
tutunamayacağı kritik. Bu seviyenin kırılımı satış baskısının
artmasına ve aşağı yönlü hareketin 1245 seviyesi yakınlarına doğru
devam etmesine neden olabilir. Bugün ekonomik takvime
bakıldığında Altın ons fiyatı üzerinde direkt etki edecek veri
bulunmamakta. Dolar endeksinin gün içindeki durumu fiyat
üzerinde etkili olabileceğinden takip edilmesinde fayda
bulunmaktadır.
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USOILAnalizi
Petrolde güçlü görünüm devam ediyor. Dün WTI fiyatında geri
çekilme yaşansa da fiyatın 50 birimlik hareketli ortalamanın denk
geldiği 71,60 seviyesini kendine destek alarak yönünü tekrardan
yukarı çevirdiği gözlemlenmekte. Şu saatlerde 72,90 seviyesi
üzerinde tutunma eğilimi gösteren WTI ‘ın bunu başarması
durumunda yükselişin 73,57 seviyesi yakınlarına kadar devam
etmesi beklenebilir. Bugün Amerikan Petrol enstitüsü haftalık ham
petrol stokları verisi açıklanacak. Açıklanacak olan very petrol
fiyatları üzerinde etki yaratabileceğinden takip edilmesinda fayda
bulunmaktadır. WTI fiyatında geri çekilme yaşanması durumunda
72,90 seviyesinin altında geri çekilmenin 72,24 seviyesine doğru
devamı görülebilir.
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US500Analizi
Yükseliş trendi içerisindeki pozisitif görünümünü devam ettiren
S&P 500 endeks vadelisi geçtiği dirençler sonrası hızlanımını dün de
devam ettirdi. Ticaret savaşlarının etkilerinin çok da kötü
olmayacağı şeklindeki algı endekste yukarı yönlü hareketi
destekliyor. Şu saatlerde 2787 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışan
endeks vadelisinin bunu başarması durumunda yükselişin 2807
seviyesine doğru devamı görülebilir. Endekste düzeltme görülmesi
durumudna ise 2787 seviyesinin altında 2762 takip edilebilecek ilk
destek olarak karşımıza çıkmakta. Bugün ABD tarafında ekonomik
takvim sakin. Bu sebeple teknik görünüm biraz daha ön plana
çıkabilir.
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USDJPYAnalizi
100 birimlik hareketli ortalama üzerinde tutunma ile birlikte güçlü
görünümünü artıran USDJPY paritesi dün USD ‘deki değerlenme ile
birlikte dirençleri geçerek günün ilk saatlerinde 111,00 seviyesi
üzerinde tutundu. Paritede yükselişin devam edebilmesi için 111,00
seviyesi üzerinde tutunmaya devam etmesi gerekmekte.
BYükselişin gün içerisinde devam etmesi durumunda 111,30 test
edilmek istenebilir. Geri çekilmelerde 111,00 seviyesinin altına
geçilmesi satış baskısının artmasını ve fiyatın 110,70 seviyesine
doğru geri çekilme yaşanmasına neden olabilir. Bugün ABD
tarafında veri akışı çok güçlü değil. Ancak USD endeksinin gün
içerisindeki hareketleri paritenin fiyatını etkileyebileceğinden takip
edilmesinde fayda bulunmaktadır.

Twitter’da bizi takip edin
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#AlnusYatirim

Sorularınız için analiz@alnusyatirim.com

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

