Günlük Bülten

Bir ALTINBAŞ Kuruluşudur

21 Haziran 2018

• Tüketici güveni Haziran'da yükseldi

Günün Önemli Takvim Verileri
• Tüketici güveni Haziran'da bir önceki aya göre %0,6 oranında arttı.

CHF- İsviçre Libor Oranı (10:30)

• Ekonomi Bakanı Zeybekci, ABD ithalatına yönelik ek verginin bugün başlayacağını belirtti.
• Avrupa Merkez Bankası(AMB) Başkanı Mario Draghi, enfasyonda net olarak yukarı yönlü bir eğilim gördüklerini
açıkladı.

CHF- SNB basın toplantısı (11:30)
GBP- Faiz Oranı Kararı (14:00)

• İngiltere’de parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası Brexit Yasa Tasarısı’nı onayladı.

ABD- Philadelphia Fed İmalat Endeksi (15:30)

• Brezilya Merkez Bankası faizi değiştirmeyerek yüzde 6.5 seviyesinde bıraktı.

ABD- Philadelphia Fed İmalat Endeksi (16:00)

• Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, ticaret anlaşmazlığının Asya Bölgesi'nin tedarik

RUB- Merkez Bankası Rezervleri (16:00)

zincirini etkileyebileceğini kaydetti.

• Goldman'a göre, gelişen piyasa varlıkları yeşil ışık veriyor, yerel tahviller alınabilir
• Altın fiyatları, dolardaki güçlü seyrin getirdiği satışlarla son altı ayın en düşük seviyesine indi.

GBP- İngiltere Merkez Başkanı Carney Konuşması
(23:15)

Destek Direnç
EURUSDAnalizi
Dün piyasaları takip ettiğimizde Avrupa Merkez Bankası ve
Amerika Merkez Bankası tarafından gelen açıklamalar EURUSD
paritesinde dalgalanmalara neden oldu. Avrupa Merkez Bankası
Başkanı Mario Draghi yaptığı açıklamada enflasyonda yukarı
yönlü eğilimin olduğunu ve 2019’un 2. Çeyreğinde faiz artışının
gerçekleştirilebileceğini söyledi. Amerika Merkez Bankası Başkanı
Jerome Powell ise açıklamalarında ABD ekonomisinin iyi bir
performans gösterdiğini belirtirken, işgücü piyasasının daha fazla
güçleneceğini savundu.Güçlenen dolar ile aşağı yönlü
hareketlilikler takip ettiğimiz EURUSD paritesinde 1.1550 kritik bir
destek bandı diyebiliriz kırılması halinde geri çekilmeler devam
edebilir, yukarı yönlü hareketliliklerde ise 1.1640 ardından 1.1750
önemli direnç seviyeleri.
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USDTRY

USDTRYAnalizi
USDTRY paritesine baktığımızda yurt içinde artık çok az bir
sürenin kaldığı seçim süreci ve sonuçlarından sonra doğan
senaryolar ve bölgemizdeki jeopolitik risklerin durumu paritede
çok sert etkilerini görebiliriz.ABD tarafında ise gelen olumlu
açıklamalar ile birlikte güçlenen dolar paritede zaman zaman
fiyatlanmalara neden olabiliyor. ABD-Çİn arasındaki ticaret
savaşında ise yeni gelişmelerin olmaması biraz daha sakinleşen
ortam gelişmekte olan ülke para birimlerine olumlu yansıyabilir.
Gün içi yukarı yönlü hareketliliklerin olması halinde 4.7700
ardından 4.7950 önemli direnç seviyeleri olabilir.Aşağı yönlü geri
çekilmelerin olması halinde ise 4.7500 ve 4.7250 önemli destek
seviyeleri.
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XAUUSD

XAUUSDAnalizi
XAUUSD paritesine baktığımızda Amerikan Merkez Bankası
Başkanı Jerome Powell’ ın Kademeli faiz artırımı konusunun halen
güçlü olduğunu ve ABD ekonomisinin iyi performans gösterdiğini
söyledi. Powell ayrıca: İş piyasasının önümüzdeki dönemde daha
da hareketleneceğini söylerken, mali canlanmanın gelecek birkaç
yıl içinde talebi arttırmasını beklediklerini sözlerine ekledi. ABD
tarafından gelen olumlu söylemler ile altın fiyatlarında sert
düşüşler devam edebilir lakin ticaret savaşları taraflarından ABD
yada Çin tarafında gelicek sert açıklamalar yukarı yönlü
hareketlilikler yaratabilir. Altın fiyatlarında 1260 bandı kritik bir
destek seviyesi diyebiliriz kırılması halinde aşağı yönlü hareketler
devam edebilir.Yukarı yönlü hareketlerde ise 1268 ve 1275 önemli
direnç seviyesileri.
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USOIL

USOILAnalizi
Petrol fiyatlarında ABD tarafından açıklanan petrol stoklarının 5,9
milyon varil azalması kısa vadeli hareketliliği artırsa da, OPEC
toplantısı öncesi yatay seyrine devam ediyor. OPEC toplantısı
sonrasında alınan karar petrol fiyatlarında oldukça etkili
olabilir.Gün içi petrol fiyatlarına baktığımızda 65.00 oldukça
önemli bir destek bandı , kırılması halinde ise 63,80 bir sonraki
önemli destek bandı. Yukarı yönlü hareketlerde ise 66.30 ve 67.50
önemli direnç seviyeleri olabilir.
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US500Analizi
Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ ın Kademeli faiz
artırımı konusunun halen güçlü olduğunu ve ABD ekonomisinin iyi
performans gösterdiğini söylemesiyle beraber dolar tarafından
gelen olumlu gelişmeler US500 endeks vadelisinde yukarı yönlü
hareketliliklere neden olabiliyor.Gün içi fiyat hareketliliklerine
baktığımızda 2780 bandı oldukça önemli bir direnç seviyesi
kırılması halinde 2790 seviyesi tekrardan denenebilir. Aşağı yönlü
çekilmelerde ise 2765 ve hareketliliğin devam etmesi halinde ise
2745 seviyeleri önemli destek seviyeleri diyebiliriz.
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USDJPYAnalizi
ABD tarafından gelen olumlu haberler ile birlikte dolar tarafında
değer kazanımları ile birlikte Japonya Merkez Bankası Başkanı
Haruhiko Kuroda yaptığı açıklamalarda ticaret anlaşmazlığının
Asya Bölgesi'nin tedarik zincirini etkileyebileceğini açıklaması
USDJPY
paritesinde
sert
fiyat
hareketlilikleriyle
karşılaşabiliyoruz.Gün içi baktığımızda 110.70 oldukça önemli bir
direnç seviyesi kırılması halinde yukarı yönlü hareket devam
edebilir, geri çekilmelerin olması halinde ise 110.50 ve 110.20
seviyeleri takip etmemiz gereken önemli destek seviyeleri.
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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

