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Gözler Ticaret Savaşlarında...

Günün Önemli Takvim Verileri
• ABD'de fabrika siparişleri Mayıs'ta %0.4 arttı
• Trump'ın müttefik olduğu ülkelere İran'a ambargo uygulamaları çağrısının ardından, 50'den fazla şirket İran'dan
çekilebilir

RUB- Merkez Bankası Rezervleri (09:00)
EUR- İspanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi

• ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri Mayıs'ta %0.4 azaldı

(10:50)

• Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek "Orta vadeli bir perspektifle enflasyon/cari açık gibi sorunlar kökten
çözülür" açıklamasını yaptı.

EUR- Fransa Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi
(10:50)

• Meclis'teki ilk oturumu Durmuş Yılmaz yönetecek.
• Altın fiyatları, Çin Merkez Bankası'nın yuan açıklamasının doları düşürmesi ile birlikte yükselişini sürdürdü.
• BAE Enerji Bakanı ve OPEC Dönem Başkanı Suheyl el-Mezrui, ülkesinin olası petrol arz eksikliğini azaltmak için
katkı sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

EUR- Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi
(10:50)
GBP- İngiltere Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi
(11:30)

Destek Direnç
EURUSDAnalizi
Avrupa tarafında dün Almanya tarafından gelen Almanya İçişleri
Bakanı) Horst Seehofer net bir uzlaşının gerçekleştiğini
açıklamasıyla paritede euro varlıklar tarafında kısmi olumlu
yansıdığını gördük. ABD tarafında ise önemli veriler takip edilecek.
Özellikle ABD tarafında Perşembe akşamı yayınlanacak FED/FOMC
tutanakları ve Cuma günü gelecek İstihdam verileri özellikle önem
taşımakta.EURUSD paritesinde yukarı yönlü hareketlerin sürmesi
halinde 1.1670 seviyesini kırması halinde önemli direnç seviyesi
olan 1.1720 tekrar denenebilir.Geri çekilmelerde ise 1.1580 ve
1.1500 önemli destek seviyeleri.
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USDTRYAnalizi
Dün yurtiçinde açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamları
beklentilerin çok üzerinde gerçekleşerek Tüketici Fiyat Endeksi
(TÜFE), aylık yüzde 2.61 (beklenti %1.40), yıllık ise yüzde 15.39
(beklenti %13.85) açıklanırken Üretici Fiyat Endeksi de aylık yüzde
3.03 beklenti (%1.11), yıllık bazda ise yüzde 23.71 (beklenti %20.16)
gerçekleşti. Çekirdek TÜFE rakamında ise Haziran ayında yüzde
14.60 artarak Mayıs ayındaki yüzde 12.64’lük artışın çok üzerinde
sonuçlandığı görüldü.Diğer yurtiçinde önemli konu ise yerel seçim
söylentileri oldu.Açıklamalarla birlikte 4.6700 seviyelerini gören
USDTRY paritesinde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi
halinde 4.70 bandı önemli bir direnç seviyesi, geri çekilmelerde ise
4.6400 ve 4.5800 seviyeleri oldukça önemli destek seviyeleri.
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XAUUSDAnalizi
XAUUSD paritesine baktığımızda özellikle ABD ve Avrupa ülkeleri
arasında yaşanan ticaret savaşıyla ile ilgili gelen açıklamalar
fiyatlanmalarda sert hareketliliklere neden olabiliyor.Dün ABD
tarafında gelen Dünya Ticaret Örgütü ile ilgili haberler özellikle
baskılarını görmüştük.Sert yükselişin ardından 1260 seviyelere
yaklaşan altın yukarı yönlü hareketin sürmesi halinde 1265 direnç
seviyesi oldukça önemli.Geri çekilmelerde ise 1251 ve1245 destek
seviyeleri oldukça önemli.
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USOILAnalizi
ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta sonu yaptığı Suudi Arabistan
Kralı ile görüşmesi sürecinde başlayan petroldeki düşüş hareketi
dün itibari ile de devam etti.Başkan Trump: Suudi Arabistan’la
ilişkilerinin pozitifliğinden bahsederken, İran’ı ortak düşmanları
olarak tanımladı.Önemli bir direnç seviyesi olan 73.50 seviyesini
kıramayıp oradan geri çekilen petrol fiyatlarında geri çekilmelerin
süremesi halinde 72.50 ve 71.40 önemli destek seviyeleri.

1251
1258
1245
1236

USOIL
Direnç 1
Direnç 2

US500Analizi
ABD tarafından yoğun haber akışlarının olduğu bu hafta özellikle
Perşembe akşamı yayınlanacak FED/FOMC tutanakları ve Cuma
günü gelecek İstihdam verileri önem taşımakta.Vadeli endekste
sert hareketliliklerin olabileceği bu hafta 27400 önemli bir direnç
bandı geri çekilmelerde ise 27000 bandı destek bandı olabilir.
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USDJPYAnalizi
ABD tarafından gelen olumlu haberler ile birlikte dolar tarafında
değer kazanımları ile birlikte Japonya Merkez Bankası Başkanı
Haruhiko Kuroda yaptığı açıklamalarda ticaret anlaşmazlığının
Asya Bölgesi'nin tedarik zincirini etkileyebileceğini açıklaması
USDJPY
paritesinde
sert
fiyat
hareketlilikleriyle
karşılaşabiliyoruz.Gün içi baktığımızda 110.70 oldukça önemli bir
direnç seviyesi kırılması halinde yukarı yönlü hareket devam
edebilir, geri çekilmelerin olması halinde ise 110.50 ve 110.20
seviyeleri takip etmemiz gereken önemli destek seviyeleri.
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Twitter’da bizi takip edin
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Sorularınız için analiz@alnusyatirim.com

2018 yılı 2. Çeyrek Kâr Zarar Oranı : %53,33 - %46,67

