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USDTRY Sakinliğini Koruyor...

Günün Önemli Takvim Verileri
• Merkez Bankası'nın Mayıs Ayı Fiyat Gelişmeleri değerlendirmesinde, tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları
kaynaklı maliyet baskısının önemli ölçüde arttığına dikkat çekildi.
• Dünya Bankası, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5, gelecek iki sene yüzde 4 büyümesinin beklendiğini açıkladı.
• Uluslararası Finans Enstitüsü'nden (IIF) gelen açıklamaya göre, gelişen piyasalardan fon çıkışları, Mayıs ayında
hızlanarak 12.3 milyar dolara ulaştı.

İspanya- Sanayi Üretimi (10:00)
İsviçre- Tüketici Fiyat Endeksi (10:15)
Euro- AMB Praet’in Konuşması (11:00)
ABD- Ticaret Dengesi (15:30)

• ABD'de ISM hizmet endeksi Mayıs'ta 58.6 olurken, bileşik PMI 56.6'ya yükseldi.

ABD- Tarım Dışı Üretkenlik (15:30)

• Euro Bölgesi’nde Perakende satışlar, Nisan ayında mart ayına göre Euro Bölgesi ve AB'de hafif artış gösterdi
• Avrupa Merkez Bankası (AMB) politika yapıcıları gelecek hafta yapılması beklenen toplantısında, varlık alımlarının
ne zaman durdurulacağına dair karar alabilir.

Kanada- Ivey PMI (17:00)
ABD- Ham Petrol Stokları (17:30)

• İtalya'da Conte hükümeti Senato'dan güvenoyu aldı.
• Euro Bölgesi'nde bileşik PMI göstergesi, Nisan'da kaydedilen 55.1'den Mayıs ayında 54.1 ile Kasım 2016'dan bu
yana en düşük seviyesine geriledi.
• ABD'nin OPEC'ten üretimi günlük 1 milyon varil artırmasını istediği belirtildi.

Destek Direnç
EURUSDAnalizi
EURUSD paritesi 1,1650- 1,1740 seviyeleri arasındaki yatay
görünümünü dün de devam ettirdi. İtalya’da Conte hükümetinin
Senato ‘dan güvenoyu alması fiyat üzerinde pozitif etki yarattı
ancak yataylığın kırılımına yetmedi. 1,1710 seviyesinin üzerinde
tutunmaya çalışan paritede sert etki yaratabilecek ekonomik veri
bulunmamakta. Fiyatta yukarı yönlü hareketin devam etmesi
durumunda 100 birimlik hareketli ortalamanın yakın olduğu
1,1740 seviyesi önemli gözükmekte. Bu seviyenin geçilmesi yukarı
yönlü hareketleri hızlandırabilir. Geri çekilmelerde ise 1,1710
seviyesinin altında satışların yataylığın alt bandına doğru devam
etmesine neden olabilir.
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USDTRYAnalizi
Dün sabah saatlerinde 4,6350 seviyesine doğru bir atak
gerçekleştiren USDTRY paritesi, geri çekilme yaşayarak yarınki
merkez bankası kararları öncesinde sakin bir görünüm kazandı.
4,5940 seviyesinin üstünde tutunmaya çalışan paritede aşağı
yönlü hareketin hızlanabilmesi için bu seviyenin geçilmesi
gerekmekte. Bunu başarması durumunda 4,5435 e doğru satış
baskısının arttığı görülebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 4,6350
seviyesi önemini koruyor. Ekonomik takvime bakıldığında
paritede sert hareketlere sebep olabilecek veri bulunmamakta.
Yarınki TCMB kararları öncesi piyasada oluşabilecek olan
beklentiler fiyat hareketlerinde belirleyici olabilir.
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XAUUSDAnalizi
1289 seviyesini destek kabul eden Altın Ons fiyatı dün yaptığı
yükseliş ile birlikte 1296 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışmakta.
Bugün ekonomik takvime bakıldığında ABD ‘den açıklanacak olan
veriler fiyat hareketi üzerinde etkili olabileceğinden takip
edilmesinde fayda bulunmaktadır. 1296 seviyesi üzerinde
tutunmaya çalışan fiyatın yükseliş eğilimini devam ettirmesi
durumunda 1303 seviyesi tekrardan test edilmek istenebilir.
Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi yükseliş hareketlerinin kalıcı
olabilmesi için 1303 seviyesi üzerinde tutunma görülmelidir. Geri
çekilmelerde 1296 seviyesinin altında 1289 seviyesi takip
edilmeye devam edilebilir.
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USOILAnalizi
Dün ABD ‘nin OPEC petrol üretiminin 1 milyon varil arttırılmasını
istediğine dair haberlerin ardından satış baskısının arttığı WTI
fiyatı 64,16 desteğine kadar geriledi. Bu seviyeden aldığı destek ile
yükselen parite ABD ‘den açıklanan APE Ham petrol stokları
verisinin de beklentiden iyi gelmesi ile birlikte yukarı
ivmelenmesini arttırdı. Bugün ABD ‘den açıklanacak olan ham
petrol stokları fiyat üzerinde etki yaratabileceğinden takip
edilmesinde fayda bulunmaktadır. 66,53 seviyesi üzerinde
fiyatlanan WTI’ın yukarı yönlü hareketine devam etmesi
durumunda 66,05 seviyesi test edilmek istenebilir. Bu seviyenin
geçilmesi yükselişe ivme kazandırabilir. Geri çekilmelerde fiyatın
65,53 seviyesi üzerinde tutunup tutunmayacağını takip etmek
gerekmektedir.
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US500Analizi
2738 seviyesini geçtikten sorna bu seviye üzerinde tutunmaya
devam eden S&P 500 endeks vaelisi pozistif görünümünü dün de
korudu. Yeni güne yükseliş ile başlayan endeks vadelisinin gün
içerisinde yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda
2762 seviyesi test edilmek istenebilir. Paritede geri çekilmelerde
2738 seviyesi önemli bu seviyenin altında tutunma olmadıkça
yukarı yönlü ivmelenme isteği korunabilir. Bugün ABD ‘den
açıklanacak olan veriler endeks üzerine etki yaratabileceğinden
takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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USDJPYAnalizi
110,00 seviyesinden geri çekilen parite şu saatlerde tekrardan bu
seviyenin altında fiyatlanmakta. Yükseliş eğilimine girmeye çalışan
USDJPY paritesinin 110,00 seviyesinin üstünde tutunması
durumunda yükselişin 110,40 seviyesine doğru devamı
beklenebilir. Geri çekilmelerde 109,70 seviyesi kısa vadede takip
edilebilir. Ancak paritedeki yükseliş isteğinin bitmesi için 109,45
seviyesinin geçilmesi gerekmektedir. Bugün ABD ‘den açıklanacak
olan veriler fiyatta hareketlenmeye yol açabileceğinden takip
edilmesinde fayda bulunmaktadır.
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Twitter’da bizi takip edin
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2018 yılı 1. Çeyrek Kâr Zarar Oranı : %36,36 - %63,64

