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Günün Değerlendirmesi
Hem Amerika hem de Avrupa’dan veri akışının yoğun olması sebebiyle piyasalarda volatilite yüksekti.
TSİ 14:45’de Avrupa Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu toplantısı sona erdi. Politika faizi yüzde
0.15 olarak korunurken, mevduat faizi de -%0.10 seviyesinde bırakıldı. Banka marjinal faiz oranını da
yüzde 0.40 olarak korudu. Toplantının ardından TSİ 15:30’da konuşma yapan ECB Başkanı Draghi
açıklamalarında, enflasyonda yüzde 2 seviyelerine doğru kademeli yükselen bir trend gözlemlediklerini, Euro Bölgesi için ekonomik risklerin aşağı yönlü olmaya devam ettiğini de yineledi. Jeopolitik gelişmelerin yarattığı riskleri yakından izlediklerini ifade eden Draghi, 2015’ten itibaren ECB Yönetim
Kurulunun 45 günde bir toplanacağını ve toplantı tutanaklarını yayınlamaya başlayacaklarını da açıkladı. Draghi konuşmasını yaparken EURUSD paritesinde en düşük 1.3596 seviyesi görüldü. EURUSD
paritesinde aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.3578’e kadar düşüşler gözlemlenebilir. Yukarıda ise 1.3612 direnci takip edilmeli.
Amerika tarafında ise, Tarım Dışı İstihdam verisi açıklandı. Beklentinin çok üzerinde gelen veri 288
Bin olarak açıklandı. İşsizlik oranı ise yüzde 6.3’den yüzde 6.1’e geriledi. ABD’de Ticaret Açığı ise Mayıs ayında yüzde 5.6 azalarak 44.4 Milyar Dolar olarak gerçekleşti. Veriler sonrasında Altında aşağı
yönlü hareketler gözlemlendi. Birkaç haftadır yükselişini sürdüren Altın bugün veriler sonrasında
1310$ seviyeyle günün en düşüğünü gördü. 1322$ direnç seviyesi gücünü korumaya devam ederken,
1316$ desteği yakından takip edilmeli.
Sabah yayınladığımız AUDUSD raporumuzda Amerika’da ki datalar doğrultusunda Dolar endeksinin
olumlu algılamasının desteğiyle paritede aşağı yönlü hareketlerin gözlemlenebileceğini belirtmiştik.
Raporu yayınladığımızda 0.9370 seviyesinde işlem gören parite Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranının iyi gelmesiyle yönünü aşağı çevirdi ve şu an 0.9337 seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.
0.9316 desteği hala gücünü korumaya devam ediyor. Yukarıda ise 0.9396 direnç seviyemiz.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel
sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

