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PİYASALARA GENEL BAKIŞ
Gelişmekte olan ülke para birimlerinin genel olarak satıcılı seyrettiği haftanın ilk işlem
gününde yurtiçinde Haziran ayı enflasyon rakamları takip edildi. Enflasyon bir önceki aya
göre %0.27 oranında düşüş kaydederken, yıllık enflasyonun %10.9’a gerilediğini görüyoruz.
Özellikle gıda ve ulaştırma enflasyonu gruplarının enflasyondaki düşüşte etkili olduğunu
görüyoruz. Enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması TL varlıkları açısından olumlu
görülse de, düşüş eğiliminin devam edeceği beklentileri, TCMB’nin daha esnek para politikası
sürdüreceği anlamına gelebilir. Bu durumda TL varlıkları üzerinde baskı kurabilir. Küresel
anlamda dolar yükselişinin yanında TL varlıklarındaki satıcılı seyrin sebebi olarak bu
beklentileri de göstermek mümkün diyebiliriz.
Gelişmekte olan para birimleri yeni haftaya satıcılı başladı. TL haftalık bazda Dolar’a karşı
%0.92 ile en çok değer kaybı yaşayan para birimi olurken, onu Rus Rublesi(%0.90) ve Polonya
Zlotys’i izledik. (%0.76) ABD tarafında dün Üretim PMI rakamları beklentileri karşılamasa da,
ISM İmalat PMI endeksinin %57.8’e çıkması, piyasalarda dikkatleri tekrardan FED’e çevirdi.
Gün içerisinde ABD piyasaları kapalı olacağından daha çok teknik fiyatlamaların ön plana
çıkması beklenebilir.
Petrol tarafında zayıf görünümün ardından stokların azalmasıyla birlikte tepki alımları ön
plana çıktı. Gün içerisinde API’nin açıklayacağı haftalık petrol stok verileri izlenecek. Kritik
direnç noktalarını aşan petrol tarafında teknik olarak yükseliş kanalı oluştuğunu belirtmekte
fayda var.
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TEKNİK GÖRÜNÜM
USDTRY ANALİZİ
Teknik görünümde kritik direnç noktalarını aşan kur tarafında alıcılı seyrin korunduğunu
görüyoruz. Teknik olarak 3.5450-3.5250 destek bölgesi üzerinde kaldığı sürece yükselişler
devam edebilir. 3.5640-3.5770 direnç noktaları olarak takip edilebilir.

EURUSD ANALİZİ
Teknik olarak parite tarafında yükselişlerin hız kazandığını görüyoruz. 1.1310-1.1350 destek
bölgesi üzerinde kaldığı sürece alıcılı seyir sürebilir. 1.1380-1.1420 direnç bölgesi olarak takip
edilebilir.

GBPUSD ANALİZİ
Doların değer kaybına bağlı olarak yükseliş kaydeden parite tarafında 1.2960-1.3030 direnç
bölgesi olarak izlenebilir. Olası gevşemelerde ise 1.2930-1.2900 destekleri ön plana çıkabilir.

ALTIN ANALİZİ
Doların yükselişine bağlı olarak zayıf seyrin devam ettiği altın tarafında sınırlı tepki alımları
görülüyor. 1227-1236 direnç bölgesi altında kaldığı sürece tekrar gevşemeler görebiliriz.
1217-1212 destekleri izlenebilir.

HAM PETROL ANALİZİ
Satışların yerine alımların ön plana çıktığını petrolde 47.10-47.40 direnç bölgesi olarak
izlenebilir. Bölge aşılırsa yeni yükselişler görebiliriz. 46.20-45.95 destek noktaları olarak takip
edilebilir.

BRENT PETROL ANALİZİ
Teknik olarak 49.50-50.00 direnç bölgesi olarak izleniyor. Bu bölge yukarı yönlü geçilemezse
petrolde yükselişler sınırlı kalabilir. 48.80-49.20 destek noktaları olarak izlenebilir.
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