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Ticaret Savaşları'nda Yeni Hamle...

Günün Önemli Takvim Verileri
• Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Önümüzdeki dönemde enflasyonu tek haneli rakamlara indirme
noktasında yoğun mesai harcayacağız. Yapısal değişim konusunda adımları çok daha hızlı atacağız. Bağımsız
kurumların küresel politikalarla uyumlu şekilde eskiden daha başarılı performans göstereceğine şahit olacağımız
bir döneme gireceğiz.” açıklamasında bulundu.
• Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P tarafından Reuters'a yapılan açıklamada, Türkiye'deki
gelişmelerin yakından izlediği ifade edildi.
• ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in daha önceki tarifelerini misillemesi nedeniyle yüzde 10 gümrük vergisi
getireceği 200 milyar dolarlık Çin menşeli ürünün listesi yayımlandı.
• Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin mallarına uygulanacak en büyük gümrük vergisi listesinin
açıklanması ile birlikte ticaret savaşındaki payını daha da artırmasının ardından geriledi.
• Euro Bölgesi’nde Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, bu ay eksi 18,7 puana
geriledi.

Türkiye- Cari Hesap (10:00)
Euro- AMB Başkanı Draghi Konuşması (10:00)
Euro- ECB ‘den Praet’in Konuşması (10:30)
ABD- OPEC Aylık Rapor (14:20)
ABD- Üretici Fiyat Endeksi (15:30)
Kanada- Faiz Oranı Kararı (15:30)
ABD- Ham Petrol Stokları (17:30)
İngiltere- BOE Başkanı Carney Konuşması (18:35)

• Almanya'da yatırımcı güveni ticaret risklerinin yoğunlaşmasıyla 2012'den bu yana en düşük seviyeye indi.
• İngiltere ekonomisi nisan ayında aylık bazda yüzde 0,2, mayıs ayında ise aylık bazda yüzde 0,3 büyüme kaydetti.

Destek Direnç
EURUSDAnalizi
Dün Avrupa’dan gelen ekonomik verilerin beklentiden kötü oması
ile birlikte sabah saatlerinde başlayan Euro değer kaybının
hızlandığı gözlemlendi. 1,1740 seviyesinin altında artan satışlarla
birlikte 4 saatlik grafikteki kısa vadeli trendi kırmaya çalışan parite
başarılı olamadı ve trend içinde hareket etmeye devam etti. Şu
saatlerde satış baskısının devam ettiği paritede trend yönlü
hareketin devam edebilmesi için fiyatın 1,1740 seviyesi üzerinde
tutunması gerekmekte. Bunu başarması durumunda yükselişin
1,1765 seviyesine doğru devamı görülebilir. Satış baskısının artması
durumunda şu saatlerde trendin alt bandına yakın olan paritenin
1,1710 seviyesini tekrardan test etmesi beklenebilir. Bu seviyenin
kırılımı satışların hızlanmasına neden olabilir. Bugün AMB Başkanı
Draghi konuşması ve ABD ‘den açıklanacak olan veriler fiyatta
hareketlenmeye yol açabileceğinden takip edilmesinde fayda
bulunmaktadır.
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USDTRYAnalizi
Yeni kabinenin açıklanmasının ardından yukarı yönlü harekette
bulunan USDTRY, dün sabah saatlerinde bu yükselişin düzeltmesini
yapmaya çalıştı. Ancak özellikle Euro’daki değer kaybı ile birlikte
güçlenen USD endeksi USDTRY paritesindeki aşağı yönlü
hareketlerin sınırlı kalmasına neden oldu. Bugün ekonomik takvime
bakıldığında Türkiye’den Cari hesap verisi takip edilecek ve ABD
‘den ÜFE verileri açıklanacak. Veriler fiyat üzerinde etki
yaratabileceğinden takip edilmesinde fayda bulunmaktadır. Şu
satlerde 4,7175 seviyesinin yakınlarında bulunan paritede gün
içerisinde TL lehine pozistif hava oluşması durumunda 4,6730
seviyesi test edilmek istenebilir. 4,6730 seviyesinin altında tutunma
olması durumunda geri çekilmenin biraz daha hızlanması
beklenebilir. 4,7175 seviyesi üzerinde fiyatın tutunması durumunda
ise 4,7690 seviyesi test edilmek istenebilir. 4,7690 seviyesini yukarı
hareketlerde önemli direnç olarak görünmektedir.
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XAUUSDAnalizi
Dün sabah saatlerinden itibaren USD endeksindeki güçlenme Altın
ons fiyatında da satış baskısının görülmesine neden oldu. Önceki
gün 1261 seviyesinin üstünde tutunmayan parite dün de 1253
seviyesi altında günlük kapanış gerçekleştiremedi. Şu saatlerde
1253 seviyesinin altında bulunan paritenin ticaret savaşlarıın
yarattığı gerginlikte güvenli liman talebi görmediği gözlemlenmekte.
Altın Ons’un satış baskısında kalmaya devam etmesi durumunda
1245 seviyesini test etmesi beklenebilir. 1253 seviyesinin üzerine
tekrardan çıkması durumunda ise 1261 üst tarafta takip
edilebilecek direnç seviyesi olarak karşımıza çıkmakta. Bugün ABD
‘den açıklanacak olan ÜFE verisi fiyat üzerinde hareketlenmeye yol
açabileceğinden takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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USOILAnalizi
Güçlü görünümünü devam ettirmek isteyen WTI ‘a ABD Başkanı
Trump’ın Çin’e gümrük vergisi uygulayacağı yeni listenin
açıklanması ile birlikte satış baskısının hakim olduğu
gözlemlenmekte. Özellikle son dönemlerde İran’a olan yaptırımlar
bununla birlikte stoklardaki azalma ve arz yönlü çıkabilecek olan
sıkıntılar petrol fiyatlarını güçlü tutmaya devam ediyor. 50 birimlik
hareketli ortalamadan aldığı destek ile birlikte düşüşün etkilerinden
kurtulmaya çalışan WTI ‘ın gün içerisinde yükseliş göstermesi
durumunda 72,90 seviyesi test edilmek istenebilir. Geri
çekilmelerde ise 72,24 seviyesinin altında 71,60 destek seviyesi
olarak takip edilecektir. Bugün ABD ‘den açıklanacak olan haftalık
ham petrol stokları verisi fiyat üzerinde etki yaratabileceğinden
takip edilmesinda fayda bulunmaktadır.
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US500Analizi
ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarında ABD ‘den yeni bir atak geldi
ve eylül ayından itibaren gümrük tarifelerinin uygulanacağı yeni bir
Çin ürünü listesi belirlendi. Gelen bu haber ile birlikte S&P 500
endeks vadelisinde sert geri çekilmelerin 2762 seviyesine kadar
geldiği gözlemlenmekte. Endeksin bu seviyeden aldığı destek ile
birlikte düşüşün toparlamasını yapmaya çalıştığı gözlemleniyor.
Buün ABD ‘den ÜFE verileri açıklanacak özellikle ticaret savaşları
sonrasında Üretici fiyat endekslerindeki artışın ne boyutta olduğu
önemli. Endeksin gün içerisinde toparlamayua devam etmesi
durumunda 2787 seviyesi test edilmek istenebilir. Satış baskısının
devam etmesi durumunda ise 2762 seviyesi önemini korumakta.
Bu gelen yeni hamlenin ardından Çin tarafından herhangi bir
karşılık verilip verilmeyeceği vadeli endeks üzerinde etki
yaratabileceğinden takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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USDJPYAnalizi
Gece saatlerinde ABD ‘den Çin’den ithal edilen ürünlere
uygulanacak gümrük vergisi ve ürün listesi ile ilgili gelen açıklamalar
ve yatırımcının güvenli liman arayışı USDJPY paritesinde aşağı yönlü
hareketler görülmesine neden oldu. Özellikle ABD vadeli
endekslerinde düşüşlerin toparlaması ile birlikte paritenin de
tekrardan
111,00
seviyesi
üzerinde
tutunmaya
çalıştığı
gözlemlenmekte. Ticaret savaşlarının etkisinin gün içinde azalması
durumunda yükselişin tekrardan 111,30 seiyesine doğru devamı
görülebilir. Ancak paritenin satış baskısında kalmaya devam etmesi
ve 111,00 seviyesinin altına gerilemesi durumunda aşağı yönlü
hareketin 110,70 yakınlarına doğru devamı görülebilir. Bugün ABD
‘den açıklanacak olan veriler parite fiyatı üzerinde etki
yaratabileceğinden 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

