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FED Tutanakları açıklanıyor...

Günün Önemli Takvim Verileri
• FED Tutanakları Türkiye saati ile 21:00 açıklanıyor.
• ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında bu hafta yeni ve tehlikeli bir aşamaya geçilebilir
• Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci TCMB atılması gereken adımları atacaktır.

CHF- Tüketici Fiyat Endeksi (10:30)
EUR- Perakende Satın Alma Müdürleri Endeksi(11.15)
GBP- İngiltere M.B. Başkanı Carney Konuşması(13:00)

• Altın fiyatları, ABD'nin Çin'e uygulayacağı ek gümrük vergileri ve ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verileri
öncesi sakin seyretti.

USD- ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Haz) (15.15)

• Bazı Avrupa Merkez Bankası üyeleri 2019 yılı sonunu faiz artışı için geç bir tarih olarak görüyor.

EUR- ECB’den Mersch’in Konuşması (15:15)
USD- İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi(17:00)
USD- Ham Petrol Stokları (18:00)
USD- Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantı
Tutanakları (21:00)

Destek Direnç
EURUSDAnalizi
ABD tarafı dün resmi tatil nedeniyle sakin bir gün geçirdi. Bugün
ise ülkeden gelecek önemli verilerin yanı sıra; açıklanacak olan
12-13 Haziran tarihlerinde yapılan FED/FOMC toplantılarının
tutanakları volatil hareketlere neden olabilir. Avrupa tarafında
önemli bir veri akışı bulunmazken, ECB yetkililerinden gelecek
açıklamalar önemli olabilir.Yukarı yönlü hareketliliklerde 1.1700
seviyesi önemli bir direnç bandı onun kırılması halinde 1.1740
seviyeleri önemli direnç noktası olabilir.Geri çekilmelerde ise
1.1650 seviyesi önemli bir destek seviyesi onun kırılması halinde
altında tutunabilir ve aşağı yönlü sert hareketler görülebilir.
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USDTRYAnalizi
USDTRY paritesine baktığımızda enflasyon rakamlarının oldukça
kötü gelmesi ile değer kaybeden USDTRY paritesinde 4,72 seviyesi
üzerilerini görmüştük.Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin yaptığı
açıklamada TCMB’nin gereken adımları atacağına dair söylemleri
ile 4.66 ‘lı seviyelere kadar geriledi.ABD tarafında önemli verileri ve
akşam saatlerinde FED tutanaklarının açıklanmasını takip
edilebilir.Türkiye tarafında ise yeni gelicek açıklamalar etkili
olabilir.Yukarı yönlü hareketlerde 4,6750 ve 4,7180 oldukça önemli
direnç seviyeleri.Aşağı yönlü geri çekilmelerde ise 4.6570 destek
bandının kırılması halinse ise bu sonraki önemli destek bandı
4,6430.
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XAUUSDAnalizi
ABD ve Çin arasında devreye girmesi beklenen gümrük tarifeleri
merakla bekleniyor.ABD Yönetimi 34 Milyar Dolar değerindeki Çin
malına 6 Temmuz itibariyle gümrük tarifesi uygulamaya
başlayacağını söylemiş, Çin tarafı da bunun karşılığında aynı tarih
ve miktarda Amerikan ürününe vergi uygulayarak misilleme
yapacağını açıklamıştı.Ticaret savaşıyla ile ilgli gelicek her türlü
önemli haber altın fiyatlarında sert hareketler yaratabilir.1260
seviyelerinden geri dönüş gösteren altın, 1251 destek bandını
kırması halinde 1245 destek bandı tekrar görülebilir.
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USOILAnalizi
ABD Başkanı Trump tarafından OPEC üyelerini petrol fiyatlarının
yükselmesinden sorumlu tutarken daha fazla üretim yapılarak
fiyatların aşağı çekmesi gerektiğini söyledi. Özellikle yükselen
benzin fiyatları, Kasım ayında gerçekleştirilecek ABD kongre
seçimleri öncesi, Başkan Trump’ın başını ağrıtacak gibi
gözükürken, bir süredir OPEC’e atılan bu suçlamalara üyelerin
vereceği tepkiler önemli olacak.Gelen yeni açıklamaların
fiyatlanmada etkili olabileceği petrol fiyatlarında 73,15 yukarı
yönlü hareketlerde önemli bir direnç seviyesi kırılması halinde 75
bandı bir sonraki önemli direnç seviyesi.Geri çekilmelerde ise
72.15 önemli bir destek seviyesi.
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US500Analizi
Dolar, traderlar ABD'de Çin ithalatına yönelik Cuma günü
başlayacak gümrük tarifesi öncesi beklerken üç haftanın
düşüğünde seyretti.Cuma günü ABD Doarı'nın seyrinde belirleyici
olabilecek diğe bir önemli gelişmeyse ABD tarım dışı istihdam
artışı.Vadeli Endeks fiyatlarına baktığımızda 2710 ve 2640
seviyeleri takip etmemiz gereken önemli bir destek noktaları
diyebiliriz.Yukarı yönlü hareketlerde ise 2740 ve 2770 önemli
direnç seviyeleri.
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USDJPYAnalizi
ABD ticaret temsilcisi tarafından yapılan açıklamaya göre ABD
tarafından ilk aşamada 34 milyar dolarlık Çin ithalatına
uygulanacak
vergi
6
Temmuz'da
(Saat
belirtilmedi)
başlayacak.Çin'in ABD mallarına yönelik ek vergi yanıtı ise ABD'nin
hemen arkasından uygulamaya konulacak. ABD gümrük tarifesi
Cuma günü gece yarısı uygulamaya geçerse, bu Beijing'de Cuma
günü öğlene denk geliyor.ABD tarafından Tarım Dışı İstihdam
verisininde açıklanacağı yarın parite için oldukça hareketlilik
yaratabilir.Yukarı yönlü hareketlerde 111,00 ve 111.80 seviyeleri
önemli direnç seviyeleri diyebiliriz.Geri çekilmelerde ise 110,50 ve
109.60 seviyeleri önemli bir destek bandı.
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Twitter’da bizi takip edin
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Sorularınız için analiz@alnusyatirim.com

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

