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USD/TRY:G-20 zirvesinde ABD ile Çin'in ticaret görüşmelerine yeniden başlama konusunda uzlaşması sonrasında haftaya
pozitif risk iştahıyla başlıyoruz. Borsa endekslerinde rahatlama rallisi yaşanırken, güvenli liman varlıkları genel olarak değer
kaybediyor. ABD ve Çin arasında çıkan olumlu sonuç aynı zamanda Fed ile ilgili faiz indirim beklentilerinin azalıp
azalmayacağının tartışmasını da beraberinde getirdi. G-20’de sadece görüşmelerin başlaması Fed'in faiz indirim
beklentilerini azaltmaya yeterli olamayacağı görüşü genel olarak hakim. En azından, bu hafta cuma günü ABD'de
açıklanacak tarım dışı istihdam verisine kadar bu görüş geçerliliğini koruyabilir. Sonuç olarak, bir süredir ticaret
görüşmelerinin tıkanabileceğine yönelik endişelerle baskı altında kalan piyasalarda rahatlama rallisi devam
edebilir…Zirvede bizim için önemli olan konu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın
görüşmesi idi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, hem ikili görüşmelerinde hem de G20 toplantılarının
ardından yaptıkları basın toplantılarında S400'ler ve F35 savaş uçaklarının teslim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Açıklamalarda, Trump'ın Türkiye'ye karşı "adil olunması gerektiği" vurgusu ön plana çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan da
yaptırım konularına Trump'ın açıklık getirdiğini ve böyle bir şeyin olmayacağını söylediğini aktardı. Diğer yandan Trump,
ayrıca konuya ilişkin, "Yani bu karmaşık bir anlaşma. Üzerinde çalışıyoruz. Ne yapabileceğimize bakacağız." dedi. Yapılan
açıklamalarla TL'nin Dolar karşısında Asya seansında %1 civarında alıcılı bir görüntüyle başladığını gözlemlerken, şu
dakikalarda da alıcılı görüntü devam ediyor. Bu sabah 5,70 seviyesinin altına sarkan Dolar / TL’de 5,6620 yatay desteği
hedefte kalmaya devam edebilir. Ana hedef ise 5,58 seviyesinde. Olası yükselişlerde ise 5,75/76 tepki gelebilecek direnç
olarak izlenebilir. Bugün küresel çapta PMI verileri takip edilecekken, yurtiçinde imalat PMI Endeksi Mayıs'taki 45,3'ten
Haziran'da 47,9'a yükseldi.

EUR/USD: G-20’den çıkan olumlu sonuç sonrasında dikkatler biraz da Fed ile ilgili faiz indirim beklentilerinin azalıp
azalmayacağına kaydığı söylenebilir. Zirvede sadece görüşmelerin başlaması Fed'in faiz indirim beklentilerini azaltmaya
yeterli olamayacağı görüşü genel olarak hakim. En azından, bu hafta cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam
verisine kadar bu görüş geçerliliğini koruyabilir. Buna karşın, Dolar’ın haftaya olumlu bir görüntüyle başladığını
gözlemliyoruz. Parite de bir süredir destek yaptığı ve 1,1350 civarından geçen 200 günlük ortalamasını aşağı yönde kırdı.
Tarım dışı haftasında bugün ABD ve Avrupa’da PMI verilerinin takip edilecekken, parite 1,1350/70 direnç bölgesinin altında
baskı altında kalmaya devam edebilir. Destekler 1,13 ve 1,1265 seviyelerinde.
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XAUUSD: G-20 sonrasında risk iştahında pozitif bir görüntü hakimken, Dolar’da yükseliş gözlemliyoruz. Bu ortamda,
haftaya satıcılı bir görüntüyle başlayan Ons Altın, 1.393 yakın direncinin altında 1.375/76 desteğine kadar gerileyebilir.
Olası yükselişlerde 1.393 direncinin geçilmesi durumunda ise 1.399 satış gelebilecek seviye olarak takip edilebilir.
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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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