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Merkez Dolara "Dur" dedi...

Günün Önemli Takvim Verileri
• Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Geç Likidite Penceresi (GLP) faiz oranını yüzde 13.5'den

yüzde 16.5'ye yükseltti. Gecelik faiz oranları, değiştirilmedi. Marjinal fonlama oranı yüzde 9,25, Merkez
Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25 düzeyinde sabit tutuldu.

• Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Para politikası kredibilitesini yenileştirmenin ve yatırımcı

güvenini tekrar kazanmanın tam zamanı. Hükümet, mali disiplini sürdürmek, cari açığı düşürmek ve
Merkez Bankası'nın deflasyon(enflasyonsuzluk) çabalarına destek olmak amacıyla yapısal reformları
hızlandırmak konusunda kararlı" diye bildirdi.

Almanya- Gayri Sayri Safi Yurt İçi Hasıla (09:00)
Almanya- GFK Tüketici Güven Endeksi (09:00)
İngiltere- BOE Başkanı Carney Konuşması (11:00)
İngiltere-Perakende Satışlar (11:30)
Euro-AMB Para Politikası Toplantı Tutanakları

• Türkiye Tüketici Güven Endeksi, Mayıs ayında 69,9 oldu.
• FED Tutanakları: "Ekonomik görünüm bir başka faiz artışının yakında yapılabileceğini destekliyor"

denildi.

(14:30)
ABD-Haftalık İşsizlik Başvuruları (15:30)

• Almanya ekonomisinde hız, Mayıs ayında daha da azalarak büyümedeki zayıflamaya ilişkin endişeleri

artırdı.

ABD-Mevcut Ev Satışları (17:00)

• İngiltere'de tüketici fiyatlarındaki artış, Nisan ayında 13 ayın en düşük seviyesine geriledi

Destek Direnç
EURUSDAnalizi
Dün Euro bölgesi ‘nden gelen PMI rakamlarının beklentinin
altında kalması, Euro Bölgesi büyümesine dair soru işaretlerini
arttırırken EURUSD paritesinde de aşağı yönlü hareketi
destekledi. İtalya tahvil fazilerinin artmaya devam etmesi Euro
üzerindeki negatif etkiyi arttırmakta. FED tutanaklarında bir
dahaki faiz artırımının yakın olduğuna dair açıklamalar, piyasa
beklentisine paralel olduğundan paritede az da olsa nefes alma
imkanı sağladı.Bugün ekonomik veri yoğunluğu fazla.
Almanya’dan açıklanacak olan büyüme rakamları parite
fiyatlaması adına önemli. 1,1685 seviyesinin üstünde tutunmaya
çalışan EURUSD paritesi gün içerisinde satış baskısında kalmaya
devam etmesi durumunda aşağı yönlü hareketi 1,1650 seviyesine
doğru devam ettirebilir. Paritenin görünümü zayıf ancak yukarı
yönlü hareketlerde 1,1725 seviyesi üzerinde tutunma yükselişi
1,1765 seviyesine doğru devam ettirebilir.
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USDTRYAnalizi
Dün sabah saatlerinde 4,92 seviyesinin üzerini gören USDTRY
paritesinde, piyasanın beklediği merkez bankası müdahalesi
akşam saatlerinde geldi. TCMB geç likidite penceresi faiz oranını
300 baz puan arttırarak 16,5 seviyesine yükseltti. Bu hamle ile
birlikte kurda sert geri çekilme yaşandı. Merkez bankasının
yaptığı açıklamada “fiyat istikrarı doğrultusunda elindeki bütün
araçları kullanmaya devam edecektir” açıklaması bundan sonra
gerekli
durumlarda
tekrardan
piyasaya
müdahale
ediilebileceğinin sinyalini vermekte. Dün akşam gelen kararın
bugün piyasa açıldıktan sonraki etkisi fiyat hareketleri açısından
önemli. Fiyatta geri çekilmenin yaşanmaya devam etmesi
durumunda 4,5435 ilk destek olarak göze çarpmakta. Bu
seviyenin geçilmesi durumunda 4,4970 seviyesi test edilmek
istenebilir. 4,59420 seviyesi üzerinde tutunma olması durumunda
ise 4,6350 takip edilebilecek bir diğer direnç seviyesi olarak
karşımıza çıkmakta.
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XAUUSDAnalizi
Dün sabah saatlerinde itibaren gelişmiş ülke endekslerindeki
satış baskısı, Euro bölgesi ‘ndeki İtalya riski, gelişmekte olan
ülkelerin riskleri yatırımcıyı güvenli liman talebine iterken, Altın
ons fiyatının yukarı yönlü hareketini destekledi. Sonraki saatlerde
piyasalardaki normalleşme fiyatta geri çekilme oluşmasını
sağladı. Bugün ABD ‘den açıklanacak olan veriler fiyatta
hareketlenmeye yol açabilir. Yatay bir görünüm sergileyerek 1296
seviyesini kendine direnç alan Altın Ons’un bu seviyeyi geçmesi
durumunda 1303 seviyesi test edilebilir. Geri çekilmelerde ise
1289 kısa vadeli destek görüümündeyken, aşağı yönlü hareketin
hız kazanabilmesi için 1282 seviyesinin geçilmesi gerekmektedir.
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USOILAnalizi
Dün ABD ‘den açıklanan ham petrol stokları verisi beklentinin
hayli üstünde gelirken fiyatta aşağı yönlü sert hareketlerin
yaşanmasına neden oldu. Venezuela gerginliğinin hala devam
ediyor olması fiyattaki aşağı yönlü hareketlerin sınırlı kalmasına
neden olmakta. 71,60 seviyesinin yakınlarındaki 50 birimlik
hareketli ortalamaya takılan fiyatın satış baskısında kalmaya
devam etmesi durumunda 71,12 takip edilebilecek ilk destek
seviyesi olarak karşımıza çıkmakta. 71,12 seviyesinin geçilmesi 4
saatlik grafikte yükselişi gösteren trend çizginin kırılımına denk
geldiği için aşağı yönlü baskının artması beklenebilir.Fiyatın 71,60
seviyesi üzerinde tutunma yaşaması durumunda ise yükselişin
72,02 seviyesine doğru devam etmesi beklenebilir.
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US500Analizi
Trump ‘ın Çin ile olan görüşmelerle ilgili memnuniyetsizliğinin
ardından satış baskısında kalan S&P 500 endeks vadelisi akşam
FED toplantı tutanaklarının açıklanması sonrasında yönünü
tekrardan yukarı çevirdi ve 2723 seviyesinin üstünde günü
kapattı. Şu saatlerde 2723 seviyesini kendine destek almaya
çalışan S&P 500 endeks vadelisinin yükselişe devam etmesi
durumunda 2750 takip edilebilecek direnç seviyesi olabilir. Geri
çekilmenin devam etmesi durumunda ise 2695 destek seviyesi
olarak takip edilebilir. Bugün ABD 'den açıklanacak veriler fiyatta
hareketlenmeye yol açabilir.
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USDJPYAnalizi
Dün sabah saatliernden itibaren yatırımcıların güvenli liman
arayışları JPY değerinin artmasını sağlarken USDJPY paritesinde
de satışların hızlanmasını sağladı. 4 saatlik grafikteki yükseliş
trendinden çıkan paritenin aşağı yönlü hareketini hızlandırdığı
görüldü. Gece Asya seansında 109,45 seviyesine kadar gerileyen
paritenin satış baskısında kalmaya devam etmesi ve bu seviyeyi
geçmesi durumunda 109,15 seviyesi test edilmek istenebilir.
Bugün ABD ‘den açıklanacak olan veriler pariteye yön verebilir.
Ancak Euro bölgesi’ndeki ekonomik bozulmanın devamı güvenli
liman talebi ile JPY üzerinde etki yaratabilir. Paritede yukarı yönlü
hareketlerde 109,70 seviyesi test edilebilir.
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#AlnusYatirim

Sorularınız için analiz@alnusyatirim.com

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

