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Gözler Merkez Bankası'nda...

Günün Önemli Takvim Verileri
• Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak bugün İstanbul'da bazı ekonomist ve bankacılarla bir araya geldi. Albayrak toplantı
sonrası sosyal medya yoluyla yaptığı açıklamada toplantının düzenli hale getirileceğini bildirdi. Albayrak "Her
kesimden katkılarla yol haritamız ortaya çıkacak" dedi.
• ABD Chicago Fed Endeksi Haziran'da + 0.43 oldu.
• Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Pazartesi günkü açıklamasında temel göstergeler yuanı desteklerken
ülkesinin rekabetçi devalüasyon ile ihracatını artırmak gibi bir arzusunun olmadığını belirtti. Shuang, “Çin'de yuan
kuru piyasa tarafından belirlenir. Çıkışlar ve inişler olur, bu çift yönlü bir dalgalanma.” dedi.
• Japon Kredi Derecelendirme Kuruluşu JCR Türk Bankacılık sistemini değerlemesinde: "Bankacılık sektörü, ülke
notunun tamponu olma gücünü ve yatırım yapılabilir seviyedeki mali yapısını topyekün olarak korumaya devam
etmektedir." dendi.

Fransa- İmalat PMI (10:00)
Almanya- İmalat PMI (10:30)
Euro- İmalat PMI (11:00)
Türkiye- Faiz Oranı Kararı (14:00)
ABD- İmalat PMI (16:45)
ABD- APE Haftalık Ham Petrol Stokları (23:00)

• Yen, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) parasal teşvik politikasında değişikliğe gitmeyi değerlendirdiği yönündeki
spekülasyonun etkisiyle, dolar karşısında iki haftanın zirvesine tırmandı.

Destek Direnç
EURUSDAnalizi
Geçtiğimiz haftayı Trump etkisi ile birlikte yukarıda kapatan EURUSD
paritesi, yeni haftanın ilk gününde ekonomik veri sakinliğinde geri
çekilme yaşadı. 50 ve 100 birimlik hareketli ortalamaların yakınında
bulunan 1,1680 desteğine yakın hareket eden paritenin aşağı yönlü
hareketine devam edebilmesi için bu seviyenin altında tutunma
gerçekleştirmesi gerekmekte. Bunu başarması durumunda aşağı
yönlü hareketin 1,1640 seviyesi yakınlarına doğru devamı görülebilir.
Yukarı yönlü hareketlerde 1,1710 kısa vadeli direnç olarak takip
edilebilir. Bugün Avrup ve ABD ‘den PMI rakamları açıklanacak.
Paritede verilere bağlı fiyatlamalar yaşanabileceğinden ekonomik
takvimin takip edilmesi önem arz etmektedir.
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USDTRYAnalizi
USDTRY paritesi bugün açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası faiz kararı öncesinde faiz artırımına bağlı beklentiler ile
birlikte dün günü satıcılı tamamladı. Bugün saat 14:00 ‘da gözler
Merkez kararında olacak. Beklentiler faizlerde yaklaşık 100 baz puan
artırıma gidilmesi yönünde. Merkez’in daha farklı bir hamlede
bulunması ya da herhangi bir hamlede bulunmaması durumunda
USDTRY paritesinde sert fiyat hareketleri görülebilir. 4,7690
seviyesinin altında satış baskısının arttığı paritenin 100 birimlik
hareketli ortalama yakınlarında sakin fiyatlandığı gözlemlenmekte.
Gün içerisinde satış baskısının devam etmesi durumunda 4,7180 alt
tarafta takip edilebilecek ilk destek olarak karşımıza çıkmakta. Yukarı
yönlü hareketlerde ise 4,7690 seviyesi önemini koruyor. Bugün faiz
kararının açıklanacak olması paritede teknik seviyelerin geçersiz
kalmasına neden olabilir.
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XAUUSD

XAUUSDAnalizi
Üzerindeki zayıflığı geçen hafta ABD Başkanı Trump ‘ın açıklamaları
ile atmaya çalışan Altın Ons dün ekonomik gelişmelerin sakin olması
ve Trump’tan herhangi bir açıklama gelmemesi ile birlikte yönünü
tekrardan aşağı çevirdi. Şu saatlerde 1221 desteğini test eden Altın
Ons’un bu seviyenin altında tutunması durumunda satış baskısının
1213 seviyesine doğru devamı görülebilir. 1213 seviyesinin kırılması
paritedeki satış baskısının hızlanmasına neden olabilir. Altın’ın
toparlanma eğilimine girip yönünü yukarı çevirmesi durumunda
1229 kısa vadeli direnç olarak takip edilebilir. Ancak paritede
yükselişler biraz daha güvenilir olabilmesi adına fiyatın 1238 seviyesi
üzerinde tutunması gerekmektedir. Bugün ABD ‘den açıklanacak
olan imalat PMI rakamı fiyat üzerinde etki yaratabileceğinden takip
edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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USOIL

USOILAnalizi
Üzerindeki satış baskısından kurtulmaya çalışan WTI ‘ın toparlanma
çabalarının sert satış ile son bulduğu gözlemlenmekte. 100 birimlik
hareketli ortalamanın yakın olduğu 69,08 seviyesi yakınlarına kadar
yükselen WTI 2ın burden gelen satışlar sonrası 67,57 seviyesinin
altında tutunduğu gözlemlenmekte. Gün içerisinde satış baskısının
devam etmesi durumunda 67,06 takip edilebilecek bir diğer destek
seviyesi olarak karşımıza çıkmakta. Bu seviyenin geçilmesi
durumunda 66,53 seviyesi test edilmek istenebilir. Fiyatta yükselişler
sınırlı kalıyor ancak 67,57 seviyesinin üstünde tutunma olması
durumunda 68,13 seviyesine doğru yükselişin devamı görülebilir.
Bugün Amerikan Petrol Enstitüsü haftalık ham petrol stokları verisi
açıklanacak. Bu veri fiyatta hareketlenmeye yol açabileceğinden
takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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US500Analizi
Trump etkisi ile birlikte aşağı yönlü hareket eden ve 2787 seviyesi
yakınlarına kadar gerileyen S&P 500 endeks vadelisi haftanın ilk
işlem gününde trend yönlü hareketine devam etti ve 2807 seviyesi
üzerinde tutundu. Endeks vadelisinde gün içerisinde yükselişin
devam etmesi durumunda 2830 takip edilecek bir sonraki direnç
seviyesi olarak karşımıza çıkmakta. Geri çekilmelerde 2807
seviyesinin altında tutunma olması durumunda geri çekilmenin 2787
seviyesi yakınlarına doğru devamı görülebilir. Bugün ABD ‘den
açıklanacak olan İmalat PMI rakamları endeks üzerinde etki
yaratabileceğinden takip edilmesinde fayda bulunmaktadır. Ayrıca
ABD Başkanı Trump ‘ın ticaret savaşları veya FED hamleleri ile ilgili
yapabileceği açıklamalar endeks üzerinde etki yaratabileceğinden
takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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USDJPYAnalizi
ABD Doları’nın zayıflaması ve üzerine BOJ ‘un parasal teşvikte
uyguladığı politikada değişikliğe gidebileceğine dair haberler USDJPY
paritesinde aşağı hareketi desteklerken dünkü sakinlik USD ‘nin
değer kazanımı ile sonuçlanırken paritede sert satışların düzeltmesi
geldi. 100 birimlik hareketli ortalamaya takılan USDJPY paritesi
111,30 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışmakta. Gün içerisinde
yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 111,60 seviyesi
test edilmek istenebilir. Satış baskısının tekrardan hakim olması
durumunda 111,00 seviyesi test edilmek istenebilir. Bugün ABD ‘den
açıklanacak olan veriler USDJPY paritesi üzerinde etki yaratabilir.
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Twitter’da bizi takip edin
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#AlnusYatirim

Sorularınız için analiz@alnusyatirim.com

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

