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USD/TRY: Trump yönetiminin, Çin'e karşı 200 milyar Dolarlık yeni tarifeler açıklaması ve Çin'in de buna cevap
vereceklerini duyurması ile dün risk iştahı zayıftı. Bu sabah ise risk iştahı olumlu. ABD'nin, yaklaşık üç aylık yasağın
ardından Çin teknoloji şirketi ZTE'nin faaliyetlerine devam etmesinin önünü açtığına yönelik haber akışı piyasaları
rahatlatmış gözüküyor. Dün ABD'den üretici enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi, Avrupa'da faiz artırım
zamanlamasına yönelik üyelerin farklı görüşleri ile Avro'nun güçlenememesi, ABD'nin yüksek montanlı tarifeleri ile Yuan'ın
eşik olarak görülen 6,70'in üzerine çıkması ve Gelişmekte Olan Ülke kurlarındaki baskı Dolar'ın güçlenmesiyle sonuçlandı.
Bir önceki gün 94,1 seviyesinden kapatan Dolar endeksinin (DXY) dünkü kapanışı 97,7 seviyesinden gerçekleşti. Bu sabah
da Çin borsaları ile birlikte rahatlama gözüküyor. 6,73 seviyesine kadar yükselen offshore Yuan bu sabah 6,70 civarında.
Geçtiğimiz hafta 6,70'in üzerinde Çin'den güçlü sözlü müdahale gelmişti. Yuan'ın 6,73'ten geri çekilmesi Gelişmekte Olan
Ülke kurların da kısmi alım getirmekte. Dolar'ın güçlenmesi - Yuan'ın zayıflaması ile likiditenin düşük olduğu Asya
seansında 4,97'li seviyeleri gören Dolar / TL de şu dakikalarda 4,82 civarında işlem görüyor. Geri çekilmelerin sürmesi
durumunda, 4,80 seviyesinin altında 4,75 destek bölgesi hedef olabilir. Olası yükselişlerde ise 4,8550 ve 4,91 sıralı
dirençler. Diğer yandan, dün %6 oranında düşüş kaydeden petrol (brent) bu sabah tepki alımları ile karşılaşıyor. Son olarak
veri tarafına baktığımızda, bugün ABD'den gelecek olan haziran ayı enflasyon verisi (beklenti aylık %0,2 oranında artış)
yakından takip edilecektir.

EUR/USD: ABD – Çin arasındaki ticaret savaşına yönelik gelişmeler piyasaların odağında iken, parite Dolar’ın
güçlenmesiyle 50 günlük ortalamasından tutunamadı ve 1,1665 seviyesine kadar geriledi. Kapanış ise 1,1675 seviyesinden
gerçekleşti. Bu sabah ise dünkü kapanış seviyesinin hafif üzerinde cılız tepki yükselişleri gözlemliyoruz. Dolar endeksi ise
94,7 seviyesinde yatay. Veri tarafında öğleden sonra ABD’den gelecek enflasyon rakamları önemli olacakken, paritede 50
günlük ortalamanın geçtiği 1,1720 direnci takip edilebilir. Bu seviyenin altında baskı devam edebilecekken, 1,1650
desteğinin kırılması 1,1580 seviyesini gündeme getirebilir. Diğer yandan, paritenin 1,1720 direncinin üzerine çıkması
durumunda 1,1760/70 bölgesine kadar bir hareketlilik görülebilir. Ek olarak, bugün Euro Bölgesi'ne ait mayıs ayı sanayi
üretim verisi takip edilecektir.
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XAUUSD: Haftaya başlarken, Dolar’daki zayıflıkla birlikte taleple karşılaşan değerli maden, Dolar’daki toparlanma çabaları
ile tekrar baskı altında kaldı. Aylık ortalamasından gelen satışlar sonrasında baskı altında kalmaya devam eden değerli
maden dün Dolar’daki belirgin güçlenme ile 1.241,6 seviyesine kadar düşüş kaydetti. Bu sabah ise hafif de olsa tepki
alımları gözlemleniyor. Öğleden sonra ABD’den gelecek enflasyon rakamları önemli olacakken, değerli madende tepki
yükselişlerinin sürmesi durumunda 1.247,5 seviyesi ilk direnç. Bu seviyenin geçilmesi durumunda 1.252 ve 1.256 sıralı
dirençler olarak izlenebilir. Diğer yandan, Ons Altın’da baskının devam etmesi durumunda 1.235/38 destek bölgesi önemli
gözüküyor. Bu bölgenin altında 1.228/30 bölgesi hedef olabilir.
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Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı
hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım
danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle,
sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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