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Güvenli Liman Arayışı...

Günün Önemli Takvim Verileri
• ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un 12 Haziran'da Singapur'da

gerçekleştirmeyi planladıkları görüşmenin iptal olduğu duyuruldu.

• Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, "ABD ve Kuzey Kore görüşmesinin birden bire iptal edilmesi

belirsizliği ve jeopolitik gerilimi yükseltiyor" açıklamasını yaptı.

• Philadelphia Fed Başkanı Harker "Enflasyon hedefi doğrulamak konusunda kontrolden çıkarsa, bu yıl

için 4 faiz artışını düşünebilirim" dedi.

• Merkez Bankası "2018'in 2. çeyreğinde gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine

ilişkin ,İhalelerle oluşacak pozisyon tutarı 6,15 milyar dolardan 8 milyar dolara ulaşabilecek."
açıklamasını yaptı.

• ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları 11 bin artışla 234 bine yükseldi.
• Avrupa Merkez Bankası politika yapıcıları, Euro Bölgesi'nde büyüme hızının hala sağlam olduğunu

tekrar onaylasa da, korumacılığın bölge ekonomisi için önemli bir belirsizlik olduğunun altını çizdi.

• IMF Başkanı Lagarde, "Gelişmiş ülkelerdeki borç düzeyi İkinci Dünya Savaşı sonrasından bile daha
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yüksek seviyede." Dedi

Destek Direnç
EURUSDAnalizi
Son dönemdeki zayıflık ile birlikte 1,1680 seviyesine kadar
gerileyen EURUSD paritesi bu seviyeden aldığı destek ile birlikte
toparlanma eğilimine girmeye çalışmakta. 1,1740 seviyesini
geçmekte zorlanan paritenin tekrardan satış baskısında kaldığı
gözlemlenmekte. Bugünkü ekonomik takvime bakıldığında
özellikle ABD tarafından açıklanacak olan veriler ve FED başkanı
Powell konuşması fiyat üzerinde etki yaratabilir. 1,1710 desteğini
test eden paritenin bu seviyeyi geçmesi durumunda satış
baskısının 1,1680 'e doğru devam etmesi beklenebilir. 1,1680
seviyesinin geçilmesi satış baskısını arttırarak hareketin 1,1650
seviyesine doğru devamını sağlayabilir. Parite yaptığı
düzeltmelere ragmen zayıf görünümünü koruyor. Fiyatta yukarı
hareketin hızlanabilmesi için 1,1740 seviyesi üzerinde tutunma
görülmesi gerekmektedir.
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USDTRYAnalizi
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası müdahalesi sonrasında 4,54
seviyesine kadar gerileyen USDTRY paritesi, bu seviyeden aldığı
destek ve dün sabah saatlerinde piyasa açılışından sonra gelen
alımlarla birlikte 4,80 seviyesini tekrardan test etti. Merkez
bankası akşam yaptığı açıklamada döviz ihale takvimini
güncellediği ve ihale tutarının toplamının 8 milyar USD
olabileceğini belirtti. Ancak açıklamanın etkisi sınırlı kaldı. 4,7790
seviyesinin altında bulunan paritenin gün içerisinde satış
baskısında kalması durumunda 4,7180 seviyesi test edilmek
istenebilir. 4,7790 seviyesinin üzerinde tutunma olması
durumunda ise yükselişin 4,8320 seviyesine doğru devamı
görülebilir. Bugün ekonomik takvim yoğunluğu fazla, verilere
bağlı hareketler gerçekleşebilir.
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XAUUSDAnalizi
1296 seviyesini geçmekte zorlanan Altın Ons paritesi, ABD-Kuzey
Kore arasında 12 haziran’da singapur'da gerçekleşecek olan
görüşmenin iptal edildiği haberleri ile hızlı yükseldi ve 1303
seviyesi üzerinde tutunmaya çalışmakta. Bugün ABD ‘den
açıklanacak olan veriler ve FED Başkanı Powell’ın konuşması Altın
Ons fiyatı üzerinde etki yaratabilir. 1303 seviyesinin altında
tutunmaya çalışan Altın Ons’un gün içinde satış baskısında
kalması durumunda 1296 aşağıda takip edilebilecek ilk destek
seviyesi olabilir. Paritede yükselişin devamı açısından 1303
seviyesi üzerinde fiyatlanma önemli, bunu başarması durumunda
yükselişin 1310 seviyesine doğru devamı beklenebilir.
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USOIL

USOILAnalizi
ABD ‘den açıklanan ham petrol stokları verisinin beklenenden çok
daha kötü gelmesi ile birlikte satış baskısında kalan WTI fiyatı,
satış baskısından dün de kurtulamadı ve 4 saatlik grafikteki
yükseliş çizgisinin altına sarkması ile birlikte satışların ivmelendiği
görüldü. Şu saatlerde 100 birimlik hareketli ortalamaya denk
gelen 70,65 seviyesinin altında bulunan fiyatın aşağı yönlü
hareketine devam etmesi durumunda 70,08 takip edilecek bir
diğer direnç seviyesi olarak karşımıza çıkmakta. Fiyatta yükseliş
görülebilmesi için öncelikle 70,65 seviyesi üzerinde tutunma
görülmelidir. Bunu başarması durumunda 71,12 seviyesi
tekrardan test edilmek istenebilir.
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US500Analizi
S&P 500 endeks vadelisi 2738-2706 seviyeleri arasındaki yatay
görünümünü devam ettiriyor. Dün ABD Başkanı Trump ile Kuzey
Kore liderinin 12 hazirandaki görüşmelerinin iptal olduğuna dair
açıklama S&P 500 endeks vadelisinde aşağı yönlü hareketi
desteklese de 2706 seviyesi kırılamadı ve endekste geri
toparlama oldu. 2738 seviyesi yakınlarında fiyatlanan endeks
vadelisinin bu seviye üstünde kalması durumunda yataylığın
kırıldığı beklentileri ile yükselişin 2762 seviyesine doğru devam
etmesi beklenebilir. Geri çekilmelerde ise 2706 seviyesi önemini
korumakta. Bugün ABD ‘den açıklanacak olan veriler ve FED
Başkanı Powell konuşması endeks üzerinde harekete sebep
olabilir.
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USDJPY

USDJPYAnalizi
4 saatlik grafikteki yükseliş trendinden çıktıktan sonra satış
baskısının arttığı USDJPY paritesinde, JPY ‘nin güvenli liman
talebinin devamı fiyatta aşağı baskıyı arttırmakta. ABD Başkanı
Trump ile Kuzey Kore lideri arasındaki görüşmenin iptali
yatırımcıyı güvenli liman arayışlarına iterken, fiyatın 109,15 destek
seviyesinin altına kadar geri çekildiği ve buradan toparlandığı
gözlemlenmekte. Sabah saatlerinde Japonya’dan açıklanan
enflasyon verilerinin beklentinin altında kalması yeni günde
USDJPY paritesinin sert yükselişine sebep oldu. 109,70 seviyesini
test eden paritenin bu seviye üstünde tutunması durumunda
yükselişin 110,00 seviyesine doğru devamı beklenebilir. Geri
çekilmelerde ise 109,45 takip edilebilecek ilk destek seviyesi
olarak karşımıza çıkmakta. Bugün ABD ‘den açıklanacak olan
veriler fiyatta hareketlenmeye yol açabilir.
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2018 yılı 1. Çeyrek Kâr Zarar Oranı : %36,36 - %63,64

