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Veri Fırtınası...

Günün Önemli Takvim Verileri
• TCMB/Çetinkaya: İlave sıkılaşma gerekirse gerçekleştirilir.

Türkiye- İmalat PMI (10:00)

• Yılın 3. enflasyon raporunda yüzde 8.4 olan yıl sonu enflasyon tahmini beklentiye paralel olarak %13.4'e yükseltildi.
• Rahip Brunson'ın ev hapsine yapılan itiraz reddedildi.

Almanya- İmalat PMI (10:55)

• IMF'nin gelecek hafta kurtarma programından çıkacak Yunanistan ekonomisine dair karamsar olduğunu açıklamasıyla
euro, dolar karşısında değer kaybetti.
• Euro Bölgesi'nde enflasyon, AMB'nin Temmuz ayında koyduğu hedefin üzerine çıkarken büyüme, iki yılın en düşük
seviyesine indi.
• ABD ve Çin'in ticaret savaşını önlemek için yeniden görüşmek istediği belirtildi.
• ABD'de Conference Board Tüketici Güveni Temmuz'da 127.4'e yükseldi.
•

Fransa- İmalat PMI (10:50)

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre kişisel gelirler ve harcamalar Haziran'da %0.4'er oranda arttı.

• Ruhani: Petrol ihracatındaki haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz.
• Para politikasının seyrine ilişkin değerlendirmede bulunan BOJ Başkanı Kuroda, mevcut politikanın sürdürülebilirliğini
güçlendirmeye karar verildiğini ifade etti.

Euro- İmalat PMI (11:00)
İngiltere- İmalat PMI (11:30)
ABD- ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (15:15)
ABD- Üretim PMI (16:45)
ABD- ISM İmalat PMI (17:00)
ABD- Ham Petrol Stokları (17:30)
ABD- FED Faiz Kararı (21:00)

Destek Direnç

•
EURUSDAnalizi
Dün Avrupa ve ABD ‘den gelen veriler sonrasında sıkışıklığı gösteren
çizgilerin üst bandı olan 1,1740 seviyesini test eden EURUSD paritesi,
IMF’nin önümüzdeki hafta kurtarma planından çıkacak olan
Yunanistan ile ilgili karamsar açıklamalar paritenin yükselişini
durdurdu. Şu saatlerde 1,1680 seviyesinin altına sarkmaya çalışan
paritede bugün tabiri caizse very fırtınası yaşanacak. Hem Avrupa
hem de ABD ‘den açıklanacak olan PMI ‘lar sonrasında akşam
saatlerinde FED faiz kararı takip edilecek. FED ‘in bu toplantıda faiz
artırımı beklenmezken bundan sonraki süreçte 2018 yılında kaç faiz
artıracağına dair vereceği bilgiler paritede fiyatlamalarda etkili
olabilir. Paritenin 1,1680 seviyesinin altında tutunması durumunda
satış baskısının 1,1640 seviyesi yakınlarına doğru devam etmesi
beklenebilir. Şu an için görünümü zayıf olan paritede tekrardan
yukarı hareket yaşanabilmesi için öncelikle 1,1680 seviyesi üzerine
geri gelmesi gerekmekte. Bunu başarması durumunda 1,1710 a
doğru yükselişler görülebilir. Ancak EURUSD paritesinde yükselişlerin
ivmelenebilmesi için 1,1740 seviyesinin üstünde tutunma
görülmelidir.
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USDTRYAnalizi
Dün Merkez Bankası ‘nın enflasyon raporu açıklandı. TCMB Başkanı
Murat Çetinkaya gerçekleştirdiği sunumda enflsyon tahminini %13,4
‘e yükseltti. Sabah satlerinden itibaren zayıf görünen TL ‘de
toparlama çabaları devam ederken, IMF ‘nin yunanistan yorumu
sonrasında USD endeksindeki yükseliş USDTRY paritesinde de yukarı
hareketin tekrardan etkin olmasına neden oldu. Şu saatlerde 4,8230
seviyesinin üstünde tutunmaya çalışan paritenin bunu başarması
durumunda yükselişin 4,9630 seviyesine doğru devamı görülebilir.
Bugün very akışı yoğun. Özellikle akşam saatlerinde ABD’den
açıklanacak veriler ve FED ‘in faiz kararı ve bundan sonraki süreçte
kaç fazi artışı gerçekleştireceğine dair vereceği sinyaller fiyat
hareketleri üzerinde etkili olabilir. Rahip Brunson konusundaki
gelişmeler de ABD-Türkiye ilişkilerinde ve USDTRY üzerinde etkili
olacağından takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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XAUUSDAnalizi
Dün güne 1222 seviyesinin altında başlayan Altın Ons, yaşanan
gelişmeler ile birlikte dalgalı hareket sergiledi. ABD ile Çin ‘in ticaret
savaşlarını bitirmek için tekrardan görüşebilecekleri haberi Dolarda
değer kaybı getirirken yukarı hareketi destekledi. Ancak IMF ‘nin
Yunanistan yorumu sonrasında USD endeksindeki yükseliş Altın Ons
fiyatının 1213 seviyesine doğru devam etmesine neden oldu. Karışık
görünüm sonrasında 1222 seviyesi yakınlarında ahreket eden Altın
için bugün very yoğunluğu fazla. Özellikle ABd ‘den açıklanacak PMI
rakamı ve akşam saatlerinde FED ‘in faiz kararı fiyat üzerinde etki
yaratabileceğinden takip edilmesinde fayda bulunmaktadır. Fiyatın
tekrardan satış baskısında kalması durumunda aşağı yönlü
hareketin 1213 seviyesine doğru devamı görülebilir. Altında 122
seviyesinin üzerinde yükselişin 1232 seviyesine doğru devamı
görülebilir. Ancak kalıcı yükselişler için öncelikle 1232 seviyesi
üzerinde tutunma görülmelidir.
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USOILAnalizi
Dün sabah saatlerinden itibaren satış baskısını yaşayan WTI akşam
saatlerinde ABD ‘den açıklanan Amerikan Petrol Enstitüsü ham
petrol stokları verisinin beklentinin üzerinde artması ile birlikte satış
baskısını hızlandırdı. 67,57 seviyesinden aldığı destek ile hafif geri
çekilme yaşayan WTI için bugün ABD ‘den açıklanacak olan ham
petrol stokları verisi önemli. Bu very haricinde özellikle akşam FED
tarafından gelecek olan açıklamalar fiyat üzerinde etki
yaratabileceğinden takip edilmesinde fayda bulunmaktadır. Gün
içerisinde satış baskısının devam etmesi durumunda 67,57
seiyesinin altında satış baskısının 67,06 seviyesine doğru devamı
görülebilir. WTI ‘ın satış baskısından kurtulabilmesi için 68,13 seviyesi
üzerinde tutunma görülmelidir.
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US500Analizi
Yükseliş trendi içerisinde düzeltme hareketi sergileyen S&P 500
endeks vadelisi, dün ABD ile Çin’in ticaret savaşları ile ilgili tekrardan
görüşeceği haberleri ile birlikte yönünü tekrardan yukarı çevirdi ve
2807 seviyesi üzerinde 2830 a doğru hareketin devamı görüldü. ABD
‘de bilanço dönemi olması ve gelen bilançolar da endeks fiyatı
üzerinde etki yaratmakta. Endekste yükselişin devam edebilmesi için
2807 seviyesi üzerinde tutunma devam etmelidir. Yükselişlerde 2830
kısa vadede takip edilecek direnç seviyesi olarak gözükmekte. 2807
desteğinin kırılması endeks vaelisinde satışların hızlanmasına ve
aşağı yönlü hareketin 2787 seviyesi yakınlarına doğru devam etmesi
beklenebilir. Bugün FED faiz kararı açıklanacak. Bu toplantıda faiz
artışı beklenmezken ilerleyen dönemdeki faiz artırımları için gelecek
açıklamalar endeks üzerinde etki yaratabilir.
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USDJPYAnalizi
Dün BOJ faiz kararı sonrası, BOJ Başkanı Kuroda ‘nın mevcut
politikanın devam ettireleceğini belirtmesi ve gerçekleştirdiği
açıklamalarda beklenildiği kadar sert hamlelerden bahsetmemesi JPy
nin zayıflamasına sebep olurken, USDPY paritesinde yükselişi
destekledi. Sonrasında gün içinde USD endeksindeki yükseliş
paritede de yukarı hareketi destekledi. Şu saatlerde 111,90 seviyesi
üzerinde tutunan paritenin yukarı yönlü hareketine devam etmesi
durumunda 112,25 seviyesine doğru hareketin devamı görülebilir.
Geri çekilmelerde 111,90 seviyesinin altında tutunma olması
durumunda 111,60 a doğru satışların devamı görülebilir. Bugün ABD
‘den açıklanacak olan veriler fiyat üzerinde etki yaratabileceğinden
takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.

Twitter’da bizi takip edin

112.25
112.50
111.90
111.60

#AlnusYatirim

Sorularınız için analiz@alnusyatirim.com

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

