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Ticaret Savaşları Tam Gaz Devam Ediyor...

Günün Önemli Takvim Verileri
• Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem "TCMB piyasa gerekleri ve gerçekleri doğrultusunda adım
atar. TCMB'nin bağımsızlığı esas, bu konuda şüpheye yer yok." dedi.

İngiltere- Para Politikası Kurulu Üyesi Haskel

• JP Morgan: Seçim sonrasında piyasanın odak noktası 2-3 hafta içinde açıklanacak yeni kabine olacak. Piyasa dostu
isimler olan Mehmet Şimşek ve Naci Ağbal'ın yeni kabinede yer almaları iyi karşılanır ancak yeni isimler belirsizliğe yol
açar.

Konuşması (12:00)

• İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 78,3
seviyesine yükseldi.

Konuşması (12:30)

• Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), haziranda bir önceki aya göre 5,3 puan azalarak 104,6 seviyesinde gerçekleşti.
• ABD'de yeni konut satışları Mayıs'ta beklentiyi aştı.
• Almanya'da IFO güven endeksi, ticarete ilişkin risklerin artması ve ekonomik verilerin karışık seyretmesiyle, Haziran
ayında düşüşünü sürdürdü.

İngiltere- Para Politikası Kurulu Üyesi McCaffery

ABD- Kırmızı Kitap (15:55)
ABD- Tüketici Güveni (17:00)
ABD- FOMC Üyesi Kaplan ‘ın Konuşması (20:45)
ABD- APE Haftalık Ham Petrol Stokları (23:30)

• Financial Times'da yer alan makalede, Çin'in ABD ile olan ticaret savaşının etkilerini azaltmak için sermaye rezervi
kurallarını gevşettiği belirtildi

Destek Direnç
EURUSDAnalizi
EURUSD paritesindeki toparlanma eğilimi yeni haftanın ilk işlem
gününde de devam etti. 1,1640 seviyesini kendine iyi destek alan
paritede gelen alımlarla birlikte 100 birimlik hareketli ortalamanın
denk geldiği 1,1680 seviyesinin üzerinde tutunma ile birlikte
yükselişin 1,1710 seviyesinin üstüne kadar devam ettiği
gözlemlenmekte. Yukarı yönlü hareketin devam edebilmesi için
fiyatın 1,1710 seviyesi üzerinde kalıcı olması gerekmekte. Bunu
başarması durumunda 1,1740 seviyesi test edilmek istenebilir.
Yeni bir yukarı trend oluşumu için 1,1740 seviyesinin geçilip
geçilemeyeceği önemli. Geri çekilmelerde 1,1710 seviyesinin
altında 1,1680 seviyesi önemini korumakta.
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USDTRYAnalizi
Seçim sonrası yeni hafta başlangıcını pozitif yapan TRY ile birlikte
USDTRY nin 4,5435 desteğini test ettiğini ve buradan geri çekilme
yaşadığı gözlemlenmekte. Bundan sonraki süreçte ekonominin
başına gelecek olan kişilerin kimler olacağı önem kazanmakta.
4,6730 seviyesi üzerinde tutunmaya devam eden paritede yukarı
yönlü hareketin devam etmesi durumunda 4,7180 seviyesi test
edilmek istenebilir. Geri çekilmelerde 4,6730 seviyesinin kırılması
paritede satışların hacimlenmesine ve hareketin 4,6350 seviyesine
doğru devam etmesine neden olabilir. Bugün ekonomik takvim
sakin. Bu sebeple özellikle yeni kurulacak kabinede ekonomi ile
ilgili görevlere getirilecek kişilere dair haberleri takip etmekte
fayda bulunmaktadır.
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XAUUSDAnalizi
Güvenli liman talebi ile anılan Altın Ons’un son dönemde ABD ile
Çin arasındaki ticaret savaşlarına verdiği tepki sınırlı kalmaya
devam etmekte. 1268 seviyesinin altında satıiş baskısında
kalmaya devam eden paritede satış baskısının devam etmesi
durumunda 1261 seviyesi test edilmek istenebilir. Aşağı yönlü
hareket için bu seviyenin geçilmesi gerekmekte. Paritenin bunu
başarması durumunda satışların 1252 seviyesine doğru devamı
görülebilir. Hacimsiz görünen paritede yükselişten bahsedebilmek
için 1268 seviyesi üzerinde tutunma görülmeli. Başarması
durumunda 1274 takip edilebilecek bir diğer direnç seviyesi
olarak karşımıza çıkmakta. Bugün ABD ‘den açıklanacak olan
tüketici güveni verisi fiyatta hareketlenmeye yol açabilir.
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USOILAnalizi
OPEC kararlarısonrası sert yükseliş görülen WTI ‘ın yeni haftaya
sakin başladığı gözlemlenmekte. 68,58-67,57 seviyeleri arasında
yatay görünüm sergileyen paritenin bu aralığın dşına çıkması
durumunda çıktığı yöne doğru hareketin hızlanması beklenebilir.
Aşağı yönlü hareketlerde 67,57 seviyesinin geçilmesi durumunda
67,06 seviyesi test edilmek istenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde
kısa vadede 68,13 sevişyesi takip edilebilir ancak yükseliş için asıl
önemli olan seviye 68,58 olarak karşımıza çıkmakta. Bu seviyenin
geçilmesi yükselişin yeniden ivmelenmesini sağlayabilir. Bugün
akşam saatlerinde Amerikan Petrol Enstitüsü haftalık ham petrol
stokları
verisi
açıklanacak,
fiyatta
hareketlenmeye
yol
açabileceğinden takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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US500Analizi
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarında artan gerilim S&P 500
endeks vadelisinde satış baskısının artmasına neden oldu.
ÖZellikle ABD ‘nin Çin’in ABD ‘de teknoloji şirketlerine yaptığı
yatırımlara sınırlama getireceği haberi gün içerisinde satışların
hızlanmasını destekledi. 2738 desteğinin kırılımı ile birlikte panik
satışların da eklenmesi endeks vadelisinin 2706 desteiğini test
etmesini sağladı. Bu seviyeden geri çekilme yaşayan paritede
tekrardan satıcıların baskın olması durumunda 2706 seviyesi
tekrardan test edilmek istenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 2738
seviyesi
önemli
direnç
olarak
gözükmekte.
Endeksin
toparlayabilmesi için 2738 seviyesi üzerinde tutunma görülmelidir.
Ekonomik takvimde sert etki yaratabilecek veri bulunmamakta.
Ancak ticaret savaşlarında gelebilecek yeni hamleler endeks değeri
üzerinde etki yaratacağından yakından takip edilmelidir.
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USDJPYAnalizi
Son dönemde güvenli liman arayışında olanların yüksek talep
gösterdiği JPY, ABD-Çin gerilimi ile birlikte değer kazanımı
yaşamaya devam etmekte. 109,45 seviyesini bir kaç kez test
etmesine rağmen altında tutunmayı başaramayan USDJPY paritesi
bu seviyeyi geçmesi durumunda satış baskısının 109,15 seviyesine
doğru devam etmesi beklenebilir. Ticaret savaşlarının gündemden
düşmesi ve paritede de yukarı yönlü hareket yaşanamsı
durumunda 100 birimlik hareketli ortalamanın yakın olduğu
109,70 seviyesi önemli bu sevinin üzerinde tutunma paritede
110,00 seviyesine doğru bir yükseliş görülmesini destekleyebilir.
Bugün ABD ‘den açıklanacak olan tüketici güveni verisi paritede
etki yaratabileceğinden takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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Twitter’da bizi takip edin
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#AlnusYatirim

Sorularınız için analiz@alnusyatirim.com

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

