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USD/TRY: Kurdaki yükselişin sürmesi ile birlikte merkez bankası dün açıklama yaptı. Yapılan açıklamada sağlıksız fiyat
oluşumlarının yakından takip edildiği ve gerekli adımların atılacağı belirtildi. Açıklama sonrasında TL'de sert değer kazancı
olurken, Dolar / TL 4,50 seviyesinden 4,40'ın altına kadar sarktı. Bu sabah ise TL, sepet bazında (1 USD 1 EUR
ortalaması) %1’e yakın değer kaybetmekte. Dolar / TL 4,45 civarında. Oynaklık ise halen yüksek. Bir aylık zımmi oynaklık
21,3 değerinde. Geçen yılın Ocak ayında son yılların en yüksek seviyesi olan 24 görülmüştü. Ülke risk primimiz de (5 yıllık
CDS) 259 ile yüksek seviyede seyretmeye devam etmekte. Kurda teknik seviyelere baktığımızda, 4,4750 direncinin
üzerinde 4,50 tekrar hedef olabilir. Sonraki direnç 4,53 seviyesinde. Diğer yandan, olası düşüşlerde 4,4150 desteğinin
altında 4,3950 – 4,36 seviyesi hedef olabilir. Yurtdışına baktığımızda, Dün Kuzey Kore'nin, Güney Kore ile olan barış
görüşmesini iptal etmesi ile önümüzdeki ay gerçekleşmesi planlanan ABD görüşmelerinin iptal olabileceği riski jeopolitik
risklerin devam etmesine yol açmakta. ABD piyasaları da bir yandan olumlu makro görüntü diğer yandan jeopolitik riskler
arasında denge bulmaya çalışmakta. Aslında jeopolitik risklerin gündeme gelmesi, özellikle Dolar'ın güçlenmesiyle bir
süredir baskı altında kalan Gelişmekte Olan Ülke kurları için de olumlu olabilir. Çünkü, söz konusu riskler arttığında şu
anda tek güvenilir liman olarak duran ABD tahvillerine talep getirebilir. Bu da tahvil faizlerinin düşmesi ile sonuçlanabilir ki
bir süredir faizlerle senkronize bir şekilde hareket eden Dolar'ın yükselişini frenleyebilir. Ancak, şimdilik piyasaların olumlu
makro görüntünün fiyatlandığı söylenebilir. ABD borsaları dün artıda kapatırken, ABD on yıllık tahvil faizleri, petrol
fiyatlarındaki artışın da etkisiyle, %3,10'un üzerinde seyretmekte.

EUR/USD: Bir süredir Dolar’daki hareketlerle yön bulmaya çalışan parite, İtalya’ya yönelik sorunların tekrar gündeme
gelmesiyle Avro’daki baskıdan etkilendi. Dün 1,1764 seviyesine kadar gerileyen parite günü 1,1808 seviyesinden kapattı.
Genel olarak Dolar’ın dirençli durması ve Avro’nun güçlenememesi, pariteyi baskılamaya devam edebilir. Teknik seviyelere
baktığımızda, 1,1770 desteğinin altında 1,1740 bir sonraki hedef olabilir. Olası yükselişlerde ise 1,1840 direncinin üzerinde
1,1880 tepki gelebilecek ana direnç olarak izlenebilir.
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XAUUSD: Dün gün içinde 1.286 - 1.297 aralığında hareket eden ons altın günü 1.291’den kapattı. Dolar endeksinin (DXY)
güçlü seyri ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmeye devam etmesi ons altında baskı oluşturduğu söylenebilir. Bugün
de hafif baskı altında olan değerli maden de düşüşün devam etmesi halinde 1.285 desteği ilk etapta takip edilebilir. Bu
seviyenin altında 1.281 sonraki destek. Tepki alımlarında ise 1.295 – 1.302 ve 1.307 sıralı dirençleri izlenebilir.
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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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