Günlük Bülten

Bir ALTINBAŞ Kuruluşudur

04 Haziran 2018

Enflasyon Verisi Takip Edilecek...

Günün Önemli Takvim Verileri
• Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin "Ba2" seviyesindeki
kredi notunun, gelecek dönemdeki makroekonomik politikalara yönelik belirsizlik gerekçesiyle izlemeye alındığı
bildirildi.
• Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yurtdışında yatırımcılarla yapılan toplantıların ardından
kaynak akışının başladığını söyledi.

İspanya- İşsizlik Değişimi (10:00)
Türkiye- Tüketici Fiyat Endeksi (10:00)
İngiltere- İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (11:30)

• ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile 12 Haziran'da Singapur'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Euro- Üretici Fiyat Endeksi (12:00)

• ABD Başkanı Donald Trump'ın, ithal çelik ve alüminyuma yönelik yeni gümrük vergisi uygulamaları, G7 üyesi
ülkelerden de tepki gördü.

ABD- Fabrika Siparişleri (17:00)

• ABD ve Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin "tekrar düzene girmesi" amacıyla tarafların resmi görüşmeleri devam
ettirdiği bildirildi.
• ABD'de tarım dışı istihdam Mayıs'ta beklentiyi aştı, işsizlik tarihi düşük seviyede.
• Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, "İş gücü piyasasında hala biraz gevşeklik var" açıklamasını yaptı.
• ABD'de ISM imalat endeksi Mayıs'ta 58.7 oldu.
• Euro Bölgesi imalat sektöründe büyüme, ihracat talebinin gücünü yitirmesiyle Mayıs ayında hızını kaybetti.

Destek Direnç
EURUSDAnalizi
Cuma günü yoğun veri takvimi ile birlikte Avrupa Bölgesi ‘nden
gelen verilerin beklentinin altında kalması, ABD ‘den gelen
tarımdışı istihdam verisinin olumlu olması EURUSD paritesinde
dalgalanma yaşanmasına neden olsa da sert kırılımların
yaşanmasına neden olmadı. Yeni haftaya yukarı yönlü başlayan
paritede ekonomik takvim sakin. 1,1710 seviyesi yükseliş için
geçilmesi gereken ilk engel olarak gözükmekte. Bu seviyenin
üstünde tutunma olması durumunda yükselişin 1,1740 seviyesine
doğru devam etmesi beklenebilir. Geri çekilme yaşanması ve
1,1680 seviyesinin altına inilmesi durumunda 1,1650 kısa vadede
takip edilebilecek destek seviyesi olabilir.
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USDTRYAnalizi
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türk bankalarını takibe
aldığını açıklamasının ardından bir diğer kredi derecelendirme
kuruluğu Moody’s in de Türkiye’yi izlemeye aldığını açıklaması TRY
üzerinde negatif etki yarattı. ABD ‘den açıklanan verilerin de
beklentiden iyi olması yukarı hareketi destekleyerek 4,65
seviyesinin üstüne gelinmesine neden oldu. Bugün Türkiye’den
enflasyon rakamları açıklanacak. Merkez bankası ‘nın bu haftaki
toplantısı öncesi bu rakamlar önemini korumakta. 4,6350
seviyesinin üstünde bulunan paritenin yukarı yönlü hareketine
devam etmesi durumunda 4,6730 seviyesi takip edilebilir. 4,6350
seviyesinin altında tutunma yaşanması durumunda ise aşağı
yönlü hareketin 4,5940 seviyesine doğru devamı devam edebilir.
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XAUUSDAnalizi
Cuma günü sabah saatlerinde 1296 seviyesi üzerinde tutunmaya
çalışan Altın ons verisi, tarım dışı istihdam verisinden önce ABD
Başkanı Trump’ın veri ile ilgili atmış olduğu tweet veri öncesinde
USD değerlemesine sebep olurken, Altın ons fiyatının da aşağı
yönlü baskılanmasına sebep oldu. İyi açıklanan veri sonrası 1289
seviyesi test edildi ancak geçilemedi. Bugün ekonomik takvim
sakin 1289 seviyesinin geçilmesi durumunda 1282 seviyesi test
edilmek istenebilir. Aşağı yönlü hareketin hızlanabilmesi için 1282
seviyesinin altında tutunma gerçekleşmelidir. Gün içerisinde
yukarı yönlü hareket olması durumunda 1296 seviyesi test
edilmek istenebilir.
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USOILAnalizi
Petrol fiyatları Suudi Arabistan ve Rusya’nın arz yönlü haberleri ile
başlattığı düşüş ve zayıf görünümden kurtulamıyor. WTI
fiyatındaki yukarı yönlü hareketler sınırlı kalıyor ve satıcılar
tekrardan baskın duruma geçiyor. 65,53 seviyesi üzerinde
tutunmaya çalışan fiyatın gün içerisinde satış baskısında kalmaya
devam etmesi durumunda aşağı yönlü hareketin 65,00 seviyesine
doğru devam etmesi beklenebilir. Yükselişlerde kısa vadeli olarak
66,05 seviyesi takip edilebilir. Bu seviye üzerinde tutunma olması
durumunda 66,53 seviyesi test edilmek istenebilir. Ekonomik
takvim sakin ancak takvim dışında gelebilecek olan açıklamalar
fiyatta hareketlenmeye yol açabilir.
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US500Analizi
S&P 500 endeks vadelisi Cuma günü ABD ‘den gelen verilerin
pozitif olması ile birlikte yukarı yönlü ivmelenirken, ABD Başkanı
Trump’ın K.Kore lideri ile 12 Haziran ‘da görüşeceğini açıklaması
pozitif görünümü destekledi .Ayrıca ABD ile Çin arasındaki
ekonomik ilişkilerin tekrar düzene girmesi çin görüşmelerin
devam etmesi endeksteki yukarı yönlü hareketi destekledi. 2738
seviyesini test eden endeks vadelisinin bu seviyeyi geçmesi
durumunda yükselişin 2762 seviyesine doğru devamı
beklenebilir.Geri çekilmelerde ise 2706 desteği takip edilmeye
devam edecektir. Bugün ekonomik takvim sakin teknik görünüm
biraz daha ön plana çıkabilir.
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USDJPYAnalizi
200 birimlik hareketli ortalamanın üstüne geçtikten sonra yukarı
ivmelenmeye çalışan USDJPY paritesi ABD ‘den açıklanan verilerin
pozitif olması ve yatırımcıalrın güvenli liman arayışlarına ara
vermesi ile birlikte 109,70 seviyesine kadar yükseldi. Paritede
yükselişin devam edebilmesi için 107,70 seviyesi üzerine tutunma
görülmesi gerekmektedir. Bunu başarması durumunda yükselişin
110,00 seviyesine doğru devamı beklenebilir. Geri çekilmelerde
109,45 kısa vadeli destek olarak takip edileibilir. Bu seviyenin
kırılması durumunda aşağı yönlü hareketin 200 birimlik hareketli
ortalamanın yakın olduğu 109,15 seviyesine doğru devam
etmesini sağlayabilir.
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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

