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Enflasyon Beklentiyi Aştı...

Günün Önemli Takvim Verileri
• Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Mayıs'ta aylık % 1.62 yıllık % 12.15 arttı, yıllık ÜFE 2003'ten beri en yüksek seviye olarak
kayda geçti.
• Goldman Sachs analistlerine göre, Türkiye'de büyüme yanlısı ekonomi politikasının devam etmesi, seçim sonrası
ekonomik görünüm için önemli bir risk olmayı sürdürüyor.
• Euro Bölgesi'nde ÜFE, nisanda bir önceki aya göre değişim göstermedi. ÜFE, bir önceki yıla kıyasla ise yüzde 2 artış
kaydetti.
• Euro Bölgesi’nde yatırımcı güveni düşmeye devam etti ve haziranda 9,3 puana indi.
• ABD Başkanı Trump ile K.Kore Lideri Kim arasındaki görüşmenin 12 Haziran’da Sinagpur’da yerel saat ile 09:00
yapılacağı belirtildi.

İspanya- Hizmet PMI (10:15)
İtalya- Hizmet PMI (10:45)
Almanya- Hizmet PMI (10:55)
Euro- Hizmet PMI (11:00)
İngiltere- Hizmet PMI (11:30)
Euro- Perakende Satışlar (12:00)
ABD- hizmet PMI (16:45)
ABD- ISM İmalat Dışı PMI (17:00)

• ABD'de dayanıklı mal siparişleri Nisan'da % 1.6 düştü.

ABD- İş İmkanları Ve Personel Değişim Oranı (17:00)

• ABD'de fabrika siparişleri Nisan'da % 0.8 düştü.

ABD- APE HaftalıkHam Petrol Stokları (23:30)

Destek Direnç
EURUSDAnalizi
50 birimlik hareketli ortalama üzerinde tutunma eğilimini
sürdüren EURUSD paritesi, dün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği
yükseliş ile birlikte 1,1740 seviyesini test etse de geçme
konusunda başarılı olamadı ve tekrardan 1,1680 seviyesi
yakınlarına kadar çekildi. Bugün ekonomik takvim yoğunluğu fazla
fiyatta verilere bağlı hareketler oluşabilir. Paritedeki satış
baskısının artması ve 50 birimlik hareketli ortalamanın yakın
olduğu 1,1680 seviyesinin altına inilmesi durumunda aşağı yönlü
hareketin 1,1650 seviyesine doğru devamı beklenebilir. 1,1650 iyi
bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkmakta. Satışların
hızlanması için 1,1650 seviyesi altında tutunma gerçekleştirilmeli.
Gün içerisinde alıcılı seyir olması halinde ise 1,1710 kısa vadeli
direnç
seviyesi
olarak
gözükmekte.
Ancak
yükselişin
güçlenebilmesi adına 1,1740 seviyesi üzerinde tutunma
görülmelidir.
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USDTRYAnalizi
Dün sabah açıklanan Enflasyon verisi ile birlikte enflasyonun
yıllıkta %12,15 seviyesine yükselmesi, bu hafta gerçekleştirilecek
olan TCMB toplantısında yeni bir faiz hamlesi gelebilmesi
ihtimalini arttırırken, USDTRY paritesi bu beklentilere paralel
olarak aşağı yönlü bir hareket sergiledi. 4,5940 seviyesinin altında
tutunmaya çalışan USDTRY paritesinin satış baskısında kalmaya
devam etmesi durumunda 4,5435 seviyesi test edilmek
istenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 4,5940 üzerinde 4,6350
seviyesi takip edilebilir. Bugün Euro bölgesi ve ABD ‘den
açıklanacak olan veriler USDTRY paritesi fiyatına direkt ve dolaylı
etki edebileceğinden takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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XAUUSDAnalizi
Dün sabah saatlerinde Dolar endeksindeki geri çekilme ile birlikte
Altın Ons fiyatında da yukarı yönlü hareketler gözlemlendir. ABD
seansı ile birlikte doların tekrardan değerlenmeye başlaması
fiyatın geri çekilmesine neden oldu. 1289 seviyesi üzerinde
tutunma çalışan Altın ons fiyatı bu seviyeyi geçmesi durumunda
1282 seviyesini test etmek isteyebilir. Bir süredir 1303-1282
seviyeleri arasında hareket eden paritenin 1282 seviyesini
geçmesi fiyattaki satış baskısının artmasına neden olabilir. Gün
içerisinde risk iştahının artması ile birlikte yukarı yönlü hareketler
görülmesi durumunda 1296 seviyesi test edilmek istenebilir.
Bugün ABD ‘den açıklanacak olan veriler fiyata etki
edebileceğinden takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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USOILAnalizi
Petrol fiyatları üzerindeki satış baskısından kurtulmakta
zorlanıyor. Zayıf görünüm dün de devam ederken fiyatın 64,58
desteğine kadar geldiği gözlemlenmekte. Bugün akşam
saatlerinde ABD ‘den Amerikan Petrol Entsitüsü Ham petrol
stokları verisi açıklanacak. Fiyatta veriye bağlı hareketler
olbileceğinden takip edilmesinde fayda bulunmaktadır. 64,58
seviyesinden aldığı destek ile düzeltme eğilimine giren WTI ‘ın
yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda 65,53 seviyesi
test edilmek istenebilir. Geri çekilmelerde ise 65,00 seviyesinin
altında tekrardan 64,58 seviyesi test edilebilir. 64,58 seviyesinin
de geçilmesi zayıf görünümü iyice arttıracağından satışların
hızlanması beklenebilir.
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US500Analizi
ABD Endekslerindeki pozitif hava dün de devam etti. Özellikle
Microsoft ‘un Github ‘u 7,5 Milyar Dolar’a satın almak için
anlaşmaya varması endeksteki yükselişi destekledi. Önemli seviye
olarak görülen ve daha önce bir çok kez test etmesine ragmen
geçmekte zorlandığı 2738 seviyesinin üstünde tutunan S&P 500
endeks vadelisinin yükselişine devam etmesi durumunda 2762
seviyesi test edilmek istenebilir. Geri çekilmelerde ise 2738
seviyesini destek alıp almayacağı endeks vadelisi için önemli.
Tekrardan bu seviyenin altına inmesi durumunda satışların
artması beklenebilir. Bugün ABD ‘den açıklanacak olan veriler
fiyat hareketine sebep olabileceğinden takip edilmesinde fayda
bulunmaktadır.
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USDJPYAnalizi
Güvenli liman talebinin arka planda kalmasının ardından JPY
talebindeki meydana gelen azalma USDJPY paritesinde yukarı
hareketi destekledi. Sabah saatlerinde Japonya’dan açıklanan
tüketim verilerinin beklentinin altında kalması ile birlikte 109,70
seviyesi üzerinde tutunan fiyatın 110,00 seviyesini test ettiği
gözlemlenmekte. Yükselişin devam edebilmesi için 110,00
seviyesi üzerinde tutunma önemli. Bunu başarması durumunda
110,40 seviyesine doğru hareketin devamı görülebilir. Geri
çekilmelerde ise kısa adeli olarak 109,70 seviyesi takip edilebilir.
Bugün ABD ‘den açıklanacak olan veriler fiyat üzerinde etki
yaratabileceğinden takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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#AlnusYatirim

Sorularınız için analiz@alnusyatirim.com

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

