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USDTRY 'de Hızlı Hareketler...

Günün Önemli Takvim Verileri
• Cari işlemler açığı, Mayıs'ta 5.89 milyar dolar ile beklentiyi aştı.

Almanya- Tüketici Fiyat Endeksi (09:00)

• Dün Türkiye 10 yıllık tahvillerinin faizi rekor seviyeye yükseldi.
• Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye’ye ilişkin değerlendirmesinin odak noktasında kişilerin
değil uygulanacak ekonomi politikalarının olduğunu bildirdi.
• Reuters'da yer alan habere göre, bazı Avrupa Merkez Bankası (AMB) yetkilileri, faiz artırımının en erken 2019
Temmuz'unda gerçekleşmesini öngörürken bazı diğer yetkililer, 2019 sonbaharında faiz artırımı bekliyor.
• Chicago FED Başkanı Evans daha fazla faiz artışını destekliyor.
• ABD’de toptan eşya stokları mayısta aylık yüzde 0,6 artarak yükselişini yedinci aya taşıdı.
• ABD'de üretici fiyatları, Haziran'da yıllık yüzde 3.4 ile 7 yılın en güçlü artışını gerçekleştirdi.

Fransa- Tüketici Fiyat Endeksi (09:45)
Euro- Sanayi Üretimi (12:00)
Euro- Avrupa Merkez Bankası Toplantı Tutanakları
(14:30)
ABD- Tüketici Fiyat Endeksi (15:30)
ABD- Haftalık İşsizlik Rakamları (15:30)

• Petrolün varil fiyatı %5 düştü.
• Kanada Merkez Bankası gösterge faizi beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 1.50 seviyesine
yükseltti.

Destek Direnç
EURUSDAnalizi
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının hızlanarak artması
piyasalarda oluşan gerginlikle birlikte USD ‘de değer kazanımlarını
beraberinde getirdi. 4 saatlik grafikteki kısa vadeli yükseliş
trendinden çıkan paritenin gei dönme çabalarının başarısız olduğu
gözlemlenmekte. Artan satış baskısı ile 100 birimlik hareketli
ortalamanın altına inen EURUSD paritesinde satış baskısının devam
etmesi durumunda aşağı yönlü hareketin 1,1640 seviyesi
yakınlarına doğru devam etmesi beklenebilir. 1,1680 seviyesi
üzerinde kalmaya çalışan paritenin bunu başarması durumunda
yukarı yönlü hareketin 1,1710 seviyesi yakınlarına doğru devamı
görülebilir. Ancak paritede yükselişlerin ivmelenebilmesi için fiyatın
1,1710 seviyesi üzerinde kalıcı olması gerekmektedir. Bugün AMB
toplantı tutanakları ve ABD enflasyon verileri açıklanacak. Paritede
etki yaratabileceğinden takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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USDTRY

USDTRYAnalizi
TL ‘deki negatiflik dün de devam etti. Cari açık verisinin bekletinin
üstünde artması, dolar endeksindeki yükseliş USDTRY paritesinde
yukarı yönlü hareketin oluşmasını hızlandırdı. Paritenin gece Asya
seansında 4,97 seviyesinin üzerine çıkarak tarihi rekor seviyelere
ulaştığı ve bu seviyelerden gevşediği gözlemlenmekte. 4,8830
seviyesinin altında fiyatlanan paritenin bu sert yükselişlerin
düzeltmesini gerçekleştirmesi durumunda aşağıda 4,8490 ve
sonrasında 4,8070 seviyeleri destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Paritenin tekrardan 4,8830 seviyesi üzerinde kalıcı olması
durumunda negatifliğin devamı ve yukarı yönlü hareket görülebilir.
Böyle bir senaryoda 4,9230 takip edilebilecek ilk direnç seviyesi
olarak karşımıza çıkmakta.
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XAUUSD

XAUUSDAnalizi
Altın fiyatlarındaki negatiflik devam ederken Altın ons ‘un dün günü
sert düşüş ile tamamladığı gözlemlenmekte. Doların küresel olarak
güçlenmesi bu düşüşü tetikleyen nedenler arasında gösterilebilir.
1245 seviyesinin altında fiyatlanan Altın ons'un gün içerisinde satış
baskısında kalmaya devam etmesi durumunda 1238 kısa vadeli
takip edilebilecek ilk destek seviyesi olarak karşımıza çıkmakta.
Fiyatın kısa vadeli olarak 1245 üstünde tutunması durumunda
yükselişin 1253 seviyesine doğru devamı görülebilir. Ancak Altın
Ons’un üzerindeki negative algıyı yok edebilmesi ve yönünü
tekrardan yukarı çevirebilmesi adına 1261 seviyesi üzerinde kalıcılık
görülmelidir. Bugün ABD ‘den açıklanacak olan veriler fiyatta
hareketlenmeye sebep olabileceğinden takip edilmesinde fayda
bulunmaktadır.
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USOIL

USOILAnalizi
WTI dün günü sert düşüş ile tamamladı. ABD ‘den gelen ham petrol
stoklarının beklentinin çok üstünde azalmasına rağmen petrol
yukarı seviyelerde tutunamayarak sert düşüş yaşadı. Özellikle ABDÇin arasındaki ticaret savaşlarının hızlanması ve bu savaşların
etkilerinin diğer ülkelere etki edebileceği ve petrol e olan talepte
azalma meydana gelebileceği endişeleri fiyatta sert düşüşlerin
yaşanmasına neden oldu. 69,52 seviyesinin üstünde fiyatlanan WTI
‘ın sert düşüşlerin düzeltmesini yapmak istemesi durumunda 70,08
kısa vadede takip edilebilecek direnç seviyesi olarak karşımıza
çıkmakta. Gün içerisinde satış baskısının devam etmesi durumunda
ise 69,52 seviyesinin altında 69,08 e doğru satış baskısının artması
beklenebilir. Bugün ABD ‘den açıklanacak veriler ve ticaret
savaşlarında atılacak yeni adımlar fiyatta etki yaratabileceğinden
takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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US500Analizi
ABD ‘nin Çin ‘e vergi uygulayacağı yeni liste ile birlikte yükselişini
sonlandıran ve 2762 seviyesini test eden S&P 500 endeks vadelisi
yeni güne alıcılı şekilde başladı. Yükseliş trendi içerisindeki
hareketine devam eden endeks vadelisi 2787 seviyesinin üstünde
tutunmayı başarabilirse yükselişin 2807 seviyesine doğru devamı
görülebilir. Geri çekilmelerde 2762 seviyesi önemli gözükmekte.
Bugün ABD ‘den enflasyon ve haftalık istihdam rakamları
açıklanacak. Özellikle enflasyon verisi FED ‘in önem verdiği
verilerden biri olması sebebi ile endeks vadelisi üzerinde etki
yaratacaktır. Veriler haricinde ABD- Çin arasındaki ticaret
savaşlarına dair atılacak yeni adımlar endeks üzerinde etki
yaratabilir.
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USDJPYAnalizi
ABD- Çin gerilimi sonrasında piyasada ABD Dolarına karşı olan talep
USDJPY paritesinde de yukarı hareketi destekledi. Dün ABD’den
açıklanan ÜFE verisi sonrası dalgalanma yaşayan parite ABD seansı
ile birlikte sert yükselişe geçti. Asya seansında 112,25 seviyesini test
eden paritenin bu seviye üzerinde tutunması durumunda yükselişin
112,50 seviyesine doğru devamı görülebilir. Paritenin sert yükseliş
sonrası düzeltme eğilimine girerek geri çekilmesi durumunda ise
111,90 takip edilebilecek ilk destek seviyesi olarak karşımıza
çıkmakta. Bugün ABD ‘den açıklanacak olan enflasyon verisi USDJPY
paritesi üzerinde etki yaratabileceğinden takip edilmesinde fayda
bulunmaktadır. Veri haricinde ticaret savaşlarındaki gelişmeler
özellikle JPY üzerinde etki yaratabileceğinden takip edilmesinde
fayda bulunmaktadır.
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#AlnusYatirim

Sorularınız için analiz@alnusyatirim.com

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

