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Piyasaların Gözü FED'de...

Günün Önemli Takvim Verileri
• Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Merkez Bankası'nın duruşuna ve yönetimine

güvendiklerini söyledi.

• ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Singapur'da gerçekleştirilen tarihi zirvenin

ardından yapılan basın açıklamasında Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanma taahhütünde bulunduğunu,
bu süre içerisinde Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların süreceğini belirtti.

İspanya- Tüketici Fiyat Endeksi (10:00)
Türkiye- Sanayi Üretimi (10:00)
İsviçre- Üretici Fiyat Endeksi (10:15)
İngiltere- Tüketici Fiyat Endeksi (11:30)

• Kuzey Kore nükleer silahlardan “tam arınma” taahhüt etti.

Euro- Sanayi Üretimi (12:00)

• ABD'de TÜFE Mayıs'ta yüzde 0.2 artışla beklentiyi karşıladı.

ABD- Üretici Fiyat Endeksi (15:30)

• İngiltere’de nisan ayında işsizlik yüzde 4,2 seviyesini korudu.
• Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, Mayıs ayında bir önceki aya göre

35 bin varil artarak 31 milyon 870 bin varile yükseldi.

ABD- Ham Petrol Stokları (17:30)
ABD- FED Faiz Oranı Kararı (21:00)

• OPEC, üretim artırımına gidilmesi konusunun tartışılacağı 22 – 23 Haziran OPEC toplantısı öncesinde

petrol talebinin gücüne ilişkin güçlü belirsizliğe vurgu yaptı.

ABD- FOMC Basın Toplantısı (21:30)

Destek Direnç
EURUSDAnalizi
Dün sabah saatlerinde gelen alımlarla birlikte 4 saatlik grafikteki
yükseliş trendinin içerisine girmeye çalışan EURUSD paritesi,
1,1805 seviyesini geçmekte zorlandı ve ABD ‘den açıklanan
enflasyon verisinin beklentiyi karşılayarak, ABD ekonomisindeki
iyi durumu göstermeye devam etmesi ile USD lehine fiyatlamalar
görüldü. Bugün akşam saatliernde FED faiz kararı açıklanacak.
FED ‘in faiz artırımı bekleniyıor ancak asıl önemi olan bundan
sonra 2018 yılı içinde kaç faiz artırımı yapacağına dair vereceği
sinyaller
olacak.
Fiyatlamalar
da
açıklamalara
paralel
gerçekleşecektir. 1,1740 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışan
paritenin bu seviyeyi geçmesi durumunda satış baskısının 1,1710
seviyesine doğru devamı beklenebilir. PAritede gün içerisinde
toparlanma olması durumunda 1,1765 seviyesi test edilmek
istenebilir.

EURUSD
Direnç 1
Direnç 2
Destek 1
Destek 2

1.1765
1.1805
1.1740
1.1710

USDTRY

USDTRYAnalizi
Dün sabah saatlerinde 4,5435 seviyesinin üzerinde tutunma
gösteren USDTRY paritesi öğleden sonra ABD enflasyon
rakamlarının bekletiyi karşılaması yukarı hareketi destekledi ve
4,5940 seviyesi test edildi. Bugün Türkiye sanayi üretimi verisi
açıklanacak ama asıl önemli olan akşam saatlerinde FED ‘in
açıklayacağı faiz kararı ve sonrasındaki açıklamalar olacak. FED ‘in
faiz artırımı beklenti dahilinde ancak sonraki faiz artırımları ile ilgili
vereceği sinyaller fiyattaki yönü belirleyici nitelikte olacak. Fiyatın
gün içerisinde 4,5940 seviyesi üzerinde tutunması durumunda
yükselişin 4,6350 seviyesine doğru devam etmesi beklenebilir.
Geri çekilmelerde ise 4,5435 takip edilebilecek ilk destek
konumunda bulunmakta.
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XAUUSD

XAUUSDAnalizi
Altın Ons fiyatının günlük grafikteki sıkışması devam etmekte. Dün
salınım yaşayan fiyat ABD ‘den açıklanan veriler ile birlikte salınımı
hızlandırdı. 1296 seviyesinin altında günlük kapanış yapan Altın
ons’un satış baskısında kalmaya devam etmesi durumunda 1289
seviyesini test etmek isteyebilir. 1289 seviyesinin geçilmesi sıkışan
fiyatın alt bandının da kırıldığını teyit edeceğinden satışların
hızlanması beklenebilir. Yükselişlerde ise 1296 seviyesinin
üstünde ykselişin 1303 seviyesine doğru devamı görülebilir.
Bugün akşam saatlerinde FED faiz kararı açıklanacak.
Sonrasındaki açıklamada şahin tavır görülmesi Altın ons
fiyatındaki satış baskısının artmasına sebep olabileceğinden
dikkatli takip edilmelidir. FED Faiz kararı teknik görünümün
değişmesine sebep olabilir.
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USOILAnalizi
66,05 seviyesinin üstünde tutunduktan sonra 66,53 seviyesine
doğru atak gerçekleştiren WTI, dün açıklanan OPEC raporunda
haziran ayındaki toplantı öncesinde petrol talebindeki belirsizliğe
vurgu yapılması ve mayıs ayındaki petrol üretiminin bir önceki aya
göre artış kaydetmesi fiyatta tekrardan satış baskısının
oluşmasına neden oldu. Bugün ABD ham petrol stokları verisi
açıklanacak veri fiyatlamada etki yaratabileceğinden takip
edilmesinde fayda bulunmaktadır. Sabah saatlerinde 65,53
seviyesini tst ettikten sonra geri çekilen WTI ‘ın gün içerisinde satış
baskısında kalmaya devam etmesi durumunda tekrardan 65,53
seviyesi test edilmek istenebilir. Yükselişlerde 66,05 kısa vadeli
direnç olarak karşımıza çıkmakta bu seviye üzerinde tutunma
olması durumunda tekrardan 66,53 seviyesi test edilmek
istenebilir.
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US500Analizi
ABD Başkanı Trump ve K.Kore Lideri Kim ‘in Singapur’daki
görüşmesinin olumlu olması S&P 500 endeks vadelisindeki pozitif
görünümün korunmasına katkı sağladı. 2787 seviyesinin test eden
endeks vadelisi bugün akşam açıklanacak olan FED kararı ve
açıklamasını takip edecek. Pozitif görünümün sürmesi ve 2787
seviyesi üzerinde tutunma gerçekleşmesi durumunda 2807
seviyesi test edilmek istenebilir. Geri çekilmelerde 2762 seviyesi
takip edilmeye devam edecek. Endeksteki pozitif görünümün
korunabilmesi için 2762 seviyesi üzerinde tutunma önemli
görünmektedir.
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USDJPYAnalizi
Dolar endeksindeki yükseliş USDJPY paritesinde de yükselişlerin
yaşanmasına sebep oldu. ABD verilerinin ekonomideki iyiliği
desteklemeyi sürdürmesi USD ‘nin global olarak değerlenmesini
sağlamakta. Akşam FED ‘in açıklamalarda bu iyiliğe vurgu yapması
ve 2018 içindeki faiz artırımları ile ilgili vereceği mesajlar paritenin
yönü üzerinde etkili olacaktır. Sabah saatlerinde 110,70 seviyesini
test eden USDJPY paritesinin bu seviye üzerinde tutunması
durumunda yükselişin 111,00 seviyesine doğru devam etmesini
sağlayabilir. Geri çekilmelerde ise 110,40 seviyesi önemli
gözükmekte. Bugün akşam saatlerindeki açıklamalar teknik
görünümün bozulmasında etkili olabilir.
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Sorularınız için analiz@alnusyatirim.com

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

