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Petrol'de ABD Etkisi...

Günün Önemli Takvim Verileri
• Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından yapılan "Türkiye'nin kredi notu için devam eden gözden geçirmede,
hükümetin sürdürülebilir büyüme sağlayacak ve mali gücü koruyacak politikalar uygulama niyetine ve kapasitesine
odaklanılacak" dendi.
• Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, üye ülkeler arasındaki dayanışmada çatlaklar oluştuğuna
dikkati çekerek, "AB'nin kırılganlığı artıyor." dedi.
• Kanada hükümeti, başta Çin olmak üzere devletlere çelik kotası ve gümrük vergisi getirmeyi planlıyor.
• ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin müttefiklerine İran'dan petrol ithalatını 4 Kasım'a kadar sıfırlamak için baskı
oluşturduğunu açıkladı.
• ABD Başkanı Donald Trump ile üretiminin bir bölümünü Avrupa'ya taşıyacağını açıklayan Harley-Davidson arasındaki
gerilim büyüyor. Trump, Harley Davidson'un üretimini taşıması halinde şimdiye kadar görülmemiş bir şekilde
vergilendirileceğini söyledi.

İngiltere- BOE Başkanı Carney Konuşması (11:30)
ABD- Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (15:30)
ABD- Mal Ticaret Dengesi (15:30)
ABD- Askıdaki Konut Satışları (17:00)
ABD- Ham Petrol Stokları (17:30)
ABD- FOMC Üyesi Resengren Konuşması (19:15)

• S&P'den yapılan açıklamada, ABD'nin kredi notunun "AA+" seviyesinde teyit edildiği ve görünümünün "durağan" olduğu
belirtildi.
• ABD'de Conference Board tüketici güveni Haziran'da 126.4'e geriledi.
• İngiltere'de "AB'den Çıkış (Brexit)" tasarısı kraliyet onayını aldı.

Destek Direnç
EURUSDAnalizi
1,1710 seviyesinin üzerinde tutunamayarak geri çekilme yaşayan
EURUSD paritesinde, 100 birimlik hareketli ortalamanın denk
geldiği 1,1680 seviyesinin altına inmesi ile birlikte satışların
hızlandığı gözlemlenmekte. Parite için 1,1640 seviyesi önemli. Bu
seviyenin kırılımı paritedeki satış baskısının artmasına ve aşağı
yönlü hareketin 1,1595 seviyesine doğru devam etmesine neden
olabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 100 birimlik hareketli
ortalamanın yakın olduğu 1,1680 seviyesi önemli. Yükselişlerin
devam edebilmesi için öncelikle bu seviye üzerinde tutunma
görmemiz gerekmekte. Bugünkü ekonomik takvime bakıldığında
Avrupa tarafından pariteyi etkileyecek very bulunmazken, ABD
‘den açıklanacak olan veriler paritede hareketlenmeye yol
açabileceğinden takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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USDTRYAnalizi
USDTRY paritesi 24 Haziran seçimleri sonrası artan volatiliteyi
devam ettirdi . Sabah satlerinde 4,7180 seviyesine doğru atak
sergileyen parite 50 birimlik hareketli ortalamayı geçmeyi
başaramadı ve satış baskısında kalarak geri çekilme yaşadı.
Kabinede olacak isimlere karşın bekletiler TL fiyatlamasında etkili
olmakta. Bu sebeple gün içerisinde bu konu ile ilgili gelebilecek
olan açıklamalar dikkatle takip edilmelidir. 4,5940 seviyesi
yakınlarından tıoparlamaya çalışan paritede gün içerisinde satış
baskısının oluşması durumunda 4,5940 seviyesinin geçilmesi ile
aşağı yönlü hareketin 4,5435 seviyesi yakınlarına doğru devam
etmesi beklenebilir. Gün içerisinde alıcıların baskın olması
durumunda ise USDTRy paritesinde yükselişler görülebilmesi için
öncelikle 100 birimlik hareketli ortalamanın bulunduğu 4,6350
seviyesinin üzerinde tutunma görmemiz gerekmekte. Bunu
başarması durumunda yükselişin 4,6730 seviyesine doğru devamı
beklenebilir.
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XAUUSDAnalizi
Altın üzerindeki negatif görünüm dün de devam etti. 1261
seviyesinin altında satışların hızlandığı Altın Ons paritesinde gece
saatlerinde baskının 1253 seviyesi yakınlarına kadar devam ettiği
gözlemlenmekte. Altın Ons fiyatı üzerindeki satış baskısının devam
etmesi ve 1253 seviyesinin geçilmesi durumunda satış baskısının
1245 seviyesi yakınlarına doğru devamı beklenebilir. Paritede
görünüm zayıf ancak yükselişi destekleyecek gelişmelerin olması
durumunda 1261 seviyesi kısa vadeli direnç olarak takip edilebilir.
Bu seviyenin üstünde tutunma olursa hareketin 1268 seviyesine
doğru devamı görülebilir. Bugün ABD ‘den açıklanacak olan veriler
Altın Ons fiyatı üzerinde etki yaratabileceğinden takip edilmesinde
fayda bulunmaktadır.
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USOILAnalizi
Petrol fiyatları gelen haberlere göre hareket etmeye devam ediyor.
ABD ‘den gelen “ABD ‘nin müttefiklerine petrol ithalatını 4 Kasım'a
kadar sıfırlamak için baskı oluşturduğu” haberi petrol fiyatlarında
yukarı yönlü ivmenin hızlanmasına neden oldu. Ayrıca Amerikan
Petrol Enstitüsü verisinin de beklentiden iyi olması güçlü
görünümü destekledi. 70,08 seviyesinin üzerinde tutunan WTI ‘ın
güçlü görünümüne devam etmesi durumunda 70,65 seviyesi test
edilmek istenebilir. Dünkü yükselişin düzeltmesinin gerçekleşmesi
ve fiyatta satış baskısı oluşması durumunda ise 70,08 seviyesinin
altında 69,52 seviyesi test edilebilir. Bugün ABD ‘den açıklanacak
olan haftalık ham petrol stokları verisi fiyat üzerinde harekete
sebep olabileceğinden takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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US500Analizi
Ticaret savalarının etkisi ile önceki gün çok sert şekilde gerileyen
S&P 500 vadeli endeksi toparlamaya çalışsa da zayıf görünümünü
üzerinden atmakta zorlanıyor. Karşılıklı hamlelerin devam ettiği
ticaret savaşlarındaki gelişmeler vadeli endeks fiyatı üzerinde etki
yaratabileceğinden takip edilmesinde fayda bulunmaktadır. Güne
alıcılı başlayan endeksin yükselişine devam etmesi durumunda
2738 seviyesi test edilmek istenebilir. Ancak yükselişlerin biraz
daha uzun soluklu olabilmesi için endeksin 2738 seviyesi üzerinde
tutunması gerekmekte. Geri çekilmelerde ise 100 günlük hareketli
ortalamanın denk geldiği 2706 seviyesi önemini korumakta. Bugün
ABD ‘den açıklanacak olan veriler endeks üzerinde etki
yaratabileceğinden takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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USDJPYAnalizi
109,45 seviyesini kendine iyi destek olarak alan USDJPY paritesi
dün doların global değer kazanımı sonrasında yükseliş
sergiledi.Ticaret savaşları ile ilgili gelişmelerin piyasadaki
etkilerinin az olması yükseliş için fırsat arayan USDJPY paritesini
destekledi Özellikle 200 birimlik hareketli ortalamanın denk geldiği
109,70 seviyesinin geçilmesi sonrasında alışların hızlandığı ve
110,00 seviyesinin geçildiği gözlemlenmekte. 110,00 seviyesi
yakınlarında fiyatlanan paritenin bu seviye üzerinde tutunması
durumunda yükselişin 110,40 seviyesine doğru devam etmesi
beklenebilir. Geri çekilmelerde ise 109,70 seviyesi önemli
gözükmekte. Bugün ABD ‘den açıklanacak olan veriler fiyat
üzerinde etkili olabileceğinden takip edilmesinda fayda
bulunmaktadır.
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Sorularınız için analiz@alnusyatirim.com

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

