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TL için Yoğun Gündem...

Günün Önemli Takvim Verileri
• Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırım kararının kabul edilebilir
olmadığını belirterek, "Sürecin, güçlü tarihi geçmişe ve müttefikliğe sahip iki ülke ilişkilerine uygun şekilde, diplomasi
ve yapıcı çabalarla sonuçlanması önceliğimizdir." ifadesini kullandı.
• TCMB net uluslararası rezervleri 27 Temmuz haftasında 27.9 milyar dolara indi.

Türkiye- TÜFE (10:00)
İsviçre-TÜFE (10:15)
Almanya-Hizmet PMI (10:55)

• Çin Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, ABD'nin ticaret savaşını kızıştıracak nitelikteki son
tarife tehditine tamamıyla hazır olunduğu belirtildi.

Euro-Hizmet PMI (11:00)

• İngiltere Merkez Bankası faizi 25 baz puan yükselterek %0.75'e çekti.

İngiltere-Hizmet PMI (11:30)

• İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney İngiltere'nin para politikasında ılımlı sıkılaşmaya ihtiyacı olduğunu
ifade ederek "sınırlı ve kademeli sıkılaşmaya ihtiyaç var" dedi. Brexit görüşmelerinin kritik döneme girdiğini belirten
Carney, banka olarak çıkabilecek sonuçlara hazırlıklı olduklarını vurguladı.

Euro- Perakende Satışlar (12:00)

• ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 218 bin oldu.

ABD- Haftalık Kazançlar (15:30)

• ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri Haziran'da %0.8 artış kaydetti.

ABD- ISM Dışı PMI (17:00)

ABD- Tarım Dışı İstihdam (15:30)

• Euro Bölgesi’nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Haziran'da bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.
• OPEC'in petrol üretimi, Suudi Arabistan'da üretimin rekora yaklaşmasıyla yükseldi.

Destek Direnç
EURUSDAnalizi
EURUSD paritesi aşağı yönlü hareketini dün de devam ettirerek üçgen
formasyonunun alt bandını geçti ve 1,1595 seviyesinin altında
tutunmaya çalışmakta. Ekonomik takvime bakıldığında veri yoğunluğu
dikkat çekmekte. Ancak paritede sert hareketlere sebep olabilecek
veri olarak ABD ‘den açıklanacak olan tarımdışı istihdam verisi
olacaktır. Bu veri ile birlikte açıklanacak olan haftalık kazançlar verisi
de enflasyon beklentileri üzerine fikir verebileceğinden fiyat
hareketlerinde etkili olabilir. Paritenin gün içerisinde satış baskısında
kalmaya devam etmesi durumunda aşağı yönlü hareketin 1,1550
seviyesi yakınlarına doğru devam etmesi beklenebilir. Paritenin
1,1595 seviyesi üzerine geri çıkması yukarı hareketi 1,1640 seviyesi
yakınlarına doğru taşıyabilir. Ancak yükselişin devam edebilmesi için
fiyatın 1,1640 seviyesi üzerinde tutunması gerekmekte.

EURUSD
Direnç 1
Direnç 2
Destek 1
Destek 2

1.1595
1.1640
1.1550
1.1515

USDTRY

USDTRYAnalizi
Önceki akşam ABD ‘den gelen yaptırım haberleri ile birlikte zayıflayan
TL dün de bu zayıflığına devam etti ve USDTRy paritesinde tarihi rekor
seviyeler görüldü. Üzerindeki negatif görünümü atmakta zorlanan TL
‘de bugün açıklanacak olan enflasyon verisi etkili olabilir. Ayrıca bugün
ABD ‘den açıklanacak olan veriler de parite üzerinde etki
yaratabileceğinden takip edilmesinde fayda bulunmaktadır. Şu
saatlerde 5,09 seviyesinin altında bulunan paritede geri çekilme
yaşanması durumunda 5,0510 seviyesi tekrardan test edilmek
istenebilir. Sert hareketlerin düzeltmesinin gelmesi için 5,0510
seviyesinin aşağı yönlü kırılması gerekmekte. Yukarıda ise 5,0920
seviyesinin geçilmesi paritede yükselişlerin hızlanmasına sebep
olabilir. Ekonomik takvimdeki gelişmelerin haricinde Rahip olayı ile
ilgili yaşanabilecek gelişmeler fiyat üzerinde etkili olacağından takip
edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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XAUUSD

XAUUSDAnalizi
Dün Dolar’daki küresel güçlenme Altın Ons fiyatının da aşağı yönlü
hareketine neden oldu. Son dönemde zayıf görünümünden bir türlü
kurtulamayan ve ticaret savaşlarındaki gelişmelere karşın güvenli
liman talebi görmeyen Altın Ons 1213 seviyesinin altına inmesi ile
birlikte satışlarını hızlandırdı. Bugün ABD ‘den tarımdışı istihdam ve
haftalık kazançlar verileri açıklanacak gelecek olan veriler Altın fiyatı
üzerine etki edebileceğinden yakından takip edilmesi gerekmektedir.
Paritede satış baskısının devam etmesi durumunda 1204 alt tarafta
takip edilecek ilk destek olarak karşımıza çıkmakta. Bu seviyenin
kırılımı aşağı yönlü hareketin hızlanmasına ve 1196 seviyesine doğru
hareketin devamına sebep olabilir. Altın Ons ‘un görünümü zayıf bu
sebeple verilere bağlı yükselişler tepki olarak kalabilir. Yukarıda 1213
seviyesinin üstüne tekrardan atması durumunda yükselişin 1222 ye
doğru devamı görülebilir.
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USOIL

USOILAnalizi
Petrol önemli destek olarak görülen 66,53 seviyesi üzerinden
yükselişe geçti ve ABD borsalarındaki ralli ile birlikte bu yükselişini
hızlandırdı. Şu saatlerde 68,13 seviyesini kendine destek alan parite
yükselişine devam etmesi durumunda 68,58 seviyesini test etmek
isteyebiir. Yükselişin hızlanabilmesi için fiyatın 68,58 seviyesi üzerinde
tutunma gerçekleştirmesi gerekmekte, bunu başarması durumunda
69,08 e doğru hareketin devamı görülebilir. Dünkü sert hareketlerin
düzeltmesinin olması durumunda 68,13 seviyesiin altında satış
baskısının artması beklenebilir. Böyle bir durumda 67,57 takip
edilecek bir diğer destek seviyesi olabilir. Bugün ABD ‘den açıklanacak
olan istihdam verileri fiyat üzerine etki edebileceğinden takip
edilmesinde fayda bulunmaktadır.

Direnç 1
Direnç 2

US500Analizi
ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarındaki gelişmeler ile birlikte satış
baskısı hisseden S&P 500 endeks vadelisi dün özellikle Apple
hisselerindeki yükseliş ile birlikte ABD borsalarında gerçekeleşen
yükseliş ile birlikte önce 2807 seviyesinin üstüne sonrasında da 2830
direnci yakınlarına kadar yükseldi. Endeks vadelisi yukarı hareketini
devam ettirebilmesi için 2830 seviyesi üzerinde tutunma
gerçekleştirmelidir. Bunu başarması durumunda yükselişin 2851
seviyesi yakınlarına doğru devamı görülebilir. Geri çekilme
durumunda ise endeksin yükselişine devam edebilmesi adına 2807
seviyesi üzerinde tutunmaya devam etmesi önemli. Bugün ABD ‘den
açıklanacak olan veriler endeks fiyatı üzerinde etki edebileceğinden
takip edilmesinde fayda bulunmaktadır. Ayrıca ticaret savaşlarına
ilişkin yeni gelişmeler endeks vadelisi üzerinde etkili olabilir.
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USDJPYAnalizi
Dün sabah saatlerinde Çin’den ticaret savaşlarına ilişkin gelen
haberler ile birlikte güvenli liman talebi gören JPY, paritenin aşağı
yönlü hareket etmesine sebep oldu. Gün içersinde özellikle ABD
endekslerinde ve dolar endeksinde meydana gelen yükseliş, USDJPY
paritesinde de yukarı yönlü hareketin oluşmasını sağladı. 111,60
seviyesi üzerinde tutunmaya çalışan paritede yukarı yönlü hareketin
devam etmesi durumunda 111,90 seviyesi test edilmek istenebilir.
Geri çekilmelerde 111,60 seviyesinin altında tutunma olması
durumunda aşağı yönlü hareketin 111,30 seviyesine doğru devamı
görülebilir. Bugün ABD ‘den açıklanacak olan veriler parite üzerine
etki edebileceğinden takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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Twitter’da bizi takip edin
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2018 yılı 2. Çeyrek Kâr Zarar Oranı : %53,33 - %46,67

