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Liderler Zirvesi'nden Anlaşma Çıktı...

Günün Önemli Takvim Verileri
• Avrupa Liderler Toplantısı’ndan göçmen krizi ile ilgili anlaşma çıktı. Brüksel'deki AB Zirvesi'nin ikinci gününde
Türkiye'yi ilgilendiren açıklama yapılıd. AB liderleri, 3 milyondan fazla mülteciyi barındıran Türkiye'ye 3 milyar
euro'luk yardımı onayladı.
• Almanya'da enflasyon, Haziran'da yüzde 2.1 ile beklentiyi karşıladı.
• Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Çin'in, yılın ilk çeyreğinde alınan önlemlerle finansal sektördeki
riskleri sınırlamak için ilerleme kaydetmeye devam ettiğini duyurdu.

Almanya-Perakende Satışları (09:00)
Almanya- İşsizlik Oranı Değişimi (10:55)
İngiltere-Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (11:30)
Euro- Tüketici Fiyat Endeksi (12:00)

• ABD'nin ilk çeyrek büyümesi % 2.2'den %2'ye revize edildi.

ABD- Kişisel Gelir (15:30)

• ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 9 bin artışla 227 bin oldu.

ABD- Kişisel Gider(15:30)

• St. Louis Fed Başkanı Bullard, "Fed, büyümedeki geçici hızlanmaya kalıcı faiz artırımlarıyla karşılık vermemeli" dedi.

Kanada-Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (15:30)

• Atlanta Fed Başkanı Raphae Bostic, "İş dünyasında ticaret savaşına ilişkin büyük endişe hakim ve bütün sektörlere
yayılıyor. Bu bence herkesin maruz kaldığı bir his. Ben de çok endişeli hissesiyorum" dedi.

ABD- Michigan Tüketici Beklentileri (17:00)

• İngiltere Merkez Bankası'nın(BOE) anketine göre, Brexit İngiltere'nin görünümünü bulandırmaya devam ederken,
şirketler politik riski ülkenin mali istikararı üzerindeki en büyük tehdit olarak görüyor.

Destek Direnç
EURUSDAnalizi
Haftayı satış baskısında devam ettiren EURUSD paritesi ABD ‘den
açıklanan büyüme rakamlarının beklenti altında kalması ile yukarı
hareket etse de hareket sınırlı kaldı. Sabahın ilk saatlerinde Avrupa
Liderler zirvesi ‘nden göçmen krizi ile ilgili anlaşmaya varıldığının
haberinin gelmesi ile birlikte EURUSD paritesinde sert yükselişlerin
geldiği gözlemlenmekte. Bugün Avrupa’dan enflasyon rakamları
açıklanacak, gelecek olan rakamlar ECB ‘nin tahvil alım programı
üzerinde etki yaratabileceğinden Euro üzerinde etki yaratabilir.
Göçmen krizi alaşmasının ardından 1,1640 seviyesi üzerine çıkan
paritedeki olumlu havanın devam etmesi durumunda yükselişin
1,1680 seviyesine doğru devamı beklenebilir. Geri çekilmelerde
1,1640 seviyesinin üzerinde tutunup tutunamayacağına bakılması
gerekmekte. Yükselişlerin devamı için bu seviyenin üstünde
tutunma gerekmekte. Bu seviyenin kırılması durumunda satış
baskısının 1,1595 seviyesine doğru devamı beklenebilir.
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USDTRYAnalizi
USDTRY paritesi dün sabah saatlerinde dolar endeksindeki
değerlenmeye bağlı olarak yukarı yönlü hareket etse de 100
birimlik hareketli ortalamanın denk geldiği 4,6350 seviyesi
üzerinde tutunma gerçekleştiremeyerek geri çekilme yaşadı. ABD
‘den gelen verilerin de geri çekilmeyi desteklemesi ile birlikte
fiyatın 4,5940 seviyesinin altına indiği görülmekte. Gün içerisinde
ABD ‘den açıklanacak olan veriler fiyat üzerinde etki
yaratabileceğinden takip edilmesinde fayda bulunmaktadır. Satış
baskısının devam etmesi durumunda 4,5435 seviyesi kısa vadede
takip edilebilecek destek olarak karşımıza çıkmakta. Bu seviyenin
geçilmesi
satış
baskısının
hızlanmasına
sebep
olabilir.
Yükselişlerde 4,5940 seviyesinin geçilip geçilemeyeceği önemli.
Satış baskısının devam edebilmesi için bu seviyenin altında
kalınması gerekmekte.
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XAUUSDAnalizi
Altın ons’un üzerindeki negative baskıyı atlatmakta zorlandığı
gözlemlenmekte. Dün güne 1253 seviyesinın altında başlayan Altın
onsun ABD ‘den gelen büyüme verisinin beklentinin altında
kalmasına rağmen verdiği tepkinin sınırlı kalması tekrardan satış
baskısını getirdi. Güne alıcılı başlayan paritede yükselişlerin devam
edebilmesi için 1253 seviyesi üzerine tutunma gerekmektedir.
Bunu başarması durumunda yükselişin 1261 seviyesine doğru
devamı görülebilir. Geri çekilmelerde ise 1245 seviyesini takip
etmeye devam ediyoruz. Bugün ABD ‘den açıklanacak olan kişisel
gelir ve kişisel gider verileri enflasyon üzerine etki edebileceğinden
FED ‘in fazi artırım hızına dair işaretler ortaya çıkarabilir. Bu
sebepler verilerin Altın ons fiyatı üzerine etki etmesi beklenebilir.
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USOILAnalizi
Petrol fiyatları son dönemdeki yükselişini dün de devam ettirdi.
72,85 seviyesinin üstüne kadar yükselen WTI ‘ın bu seviye üzerinde
tutunamayarak geri çekilme yaşadığı gözlemlenmekte. Şu
saatlerde 72,32 seviyesi yakınlarında fiyatlanan WTI ‘ın satış
baskısında kalmaya devam etmesi durumudan 71,60 seviyesi tst
edilmek istenebilir. 71,60 seviyesi yükselişin devam edebilmesi için
önemli destek görünümünde. Bu seviyenin kırılması durumunda
satış baskısının artması ile birlikte hareketin 71,12 seviyesine
doğru devamı beklenebilir. WTI ‘ın güçlü görüntüsünü devam
ettirmesi durumunda 72,85 seviyesi kısa vadeli direnç olarak takip
edilebilir. Bu seviyenin geçilmesi yükselişn hızlanmasını
sağlayabilir.
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US500Analizi
Ticaret savaşlarının negatif etki yarattığı S&P 500 endeks vadelisi
dün ABD ‘den açıklanan büyüme verisinin de etkisi ile satış
baskısında kalmaya devam etti. Sonraki saatlerde gelen alımlarla
birlikte tekrardan 2706 seviyesinin üzerine geçen endeks vadelisi
pozitif görünümünü yeni güne de taşıdı. Yükselişin gün içerisinde
devam etmesi durumunda 2738 seviyesi test edilmek istenebilir.
Geri çekilmelerde 100 günlük hareketli ortalamanın denk geldiği
2706 seviyesi önemli destek görünümünde. Bugün ABD ‘den
açıklanacak olan kişisel gelir ve kişisel gider verileri ilerleyen
süreçte FED ‘in en önemli göstergelerinden olan enflasyon ile ilgili
tahminde bulunmayı kolaylaştıracağından endeks üzerinde de etki
yaratabilir.
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USDJPYAnalizi
Güvenli liman ihtiyacının şimdilik arka planda kalması ve özellikle
ABD endekslerindeki toparlanma çabaları JPY’nin değer kaybı
yaşamasına neden oldu. Önemli direnç olarak görülen 110,40
seviyesinin kırılımı ile birlikte alıcıların arttığı paritenin 110,70
seviyesini test ettiği gözlemlenmekte. Şu saatlerde 110,70
seviyesinin hemen altında bulunan paritenin bu seviye üzerinde
tutunması durumunda yükselişin 111,00 seviyesine doğru devam
etmesi beklenebilir. Geri çekilmelerde ise 110,40 önemli destek
olarka takip edilmelidir. Bugün ABD ‘den açıklanacak olan veriler
parite üzerinde etki yaratabilir. Açıklanacak veriler haricinde
özellikle ticaret savaşları ile ilgili ABD ‘den gelebilecek olan yeni
hamleler parite üzerinde etki yaratabileceğinden takip
edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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#AlnusYatirim

Sorularınız için analiz@alnusyatirim.com

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

