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USD/TRY: Ülke risk primimizde (5 yıllık CDS: 373) yaşanan iyileşme ile birlikte TL de dün %2,5 oranında değer kazanarak
pozitif ayrıştı. Bu sabah ise tepki satışları gözlense de, risk primimizde yaşanan belirgin iyileşmenin etkisi devam edebilir ve
TL’deki değer kazanma eğilimi sürebilir. Yurtdışı piyasalarda ise dünkü iyimser hava yerini nötr risk iştahına bırakırken,
cuma günü ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine kadar Dolar’da net bir hareket beklemiyoruz. Dolar / TL’de
teknik olarak, yükselişin sürmesi durumunda 5,71 seviyesi tepki gelebilecek direnç olarak izlenebilir. Bu seviyenin altında
kalındıkça 5,58 seviyesi hedefte kalabilir. Ara destek ise 5,64 seviyesinde.

EUR/USD: Dün 200 günlük ortalamasının altına sarkan parite, açıklanan PMI verilerinin de etkisiyle 1,1275 seviyesine
kadar düşüş gösterdi. Diğer yandan, ABD’nin, Avrupa Birliği'ni 4 milyar dolar tutarında ek gümrük tarifeleriyle tehdit ettiği
gözlemlendi. Dünkü PMI rakamlarıyla beraber Avro’da kısmi baskı devam edebilir. Dolar’da beklentimiz ise yatay. Bu
kapsamda, parite 1,1340/50 bölgesinden geçen 200 günlük ortalamasının altında kalarak 1,1240 desteğini hedeflemek
isteyebilir. Bugün veri takvimi açısından görece sakin bir gün.
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XAUUSD: Dün küresel piyasalarda yaşanan pozitif hava sonrasında bu sabah risk iştahı nötr. Küresel çapta beklentileri
karşılamayan PMI rakamları ve ABD ile AB arasında ticaret geriliminin gündeme gelmesi pozitif risk ortamını bir miktar
bozmuş gözüküyor. Risk iştahındaki olumlu görüntünün yerini nötr risk iştahına bırakması değerli madeni bir miktar
desteklerken, Dolar’da net bir yön gözlenmiyor. Şu aşamada Dolar’da cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisine
kadar yatay hareket görülebilir. Benzer şekilde değerli maden de bant hareketi yapabilir. Teknik seviyelere baktığımızda,
olası yükselişlerde 1.398/99 ve 1.405 sıralı dirençler olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1.382 ve 1.375/76 sıralı
destekler.
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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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