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USD/TRY: Bu sabah enflasyon verisi öncesinde hafif artıda seyreden TL’nin, saat 10’da açıklanan haziran ayı enflasyon
rakamları sonrasında bir miktar daha değer kazandığını izledik. Dolar / TL de 5,6090 seviyesine kadar geriledi. Haziran
ayında enflasyon aylık %0,03 oranında (beklenti de %0,03 idi) gerçekleşirken, yıllık %15,72 oldu. Yıllık enflasyon bir önceki
ay %18,71 idi. Beklentilere yakın verinin şu aşamada kur üzerinde sınırlı etki yapabileceğini düşünüyoruz. Diğer yandan,
ülke risk primimizde son günlerde yaşanan iyileşmenin TL’ye olumlu etkisinin devam edebileceğini ve kurda sınırlı da olsa
aşağı yönlü eğilimin sürebileceğini düşünüyoruz. Halihazırda küresel çapta son açıklanan makro verilerin büyüme
endişelerini artırması ve ticaret iyimserliğinin arka planda kalması Fed'den faiz indirim beklentileri de arttırmakta. Bu da
Dolar’ın baskı altında kalmasıyla sonuçlanabilir. Özet olarak, kur 5,67 direncinin altında kalarak 5,58 seviyesini hedeflemek
isteyebilir.

EUR/USD: 200 günlük ortalamasının altında kalmaya devam paritede, göstergeler de zayıflarken 1,1310 ara direncinin
altında 1,1240 hedefte kalmaya devam edebilir. Olası yükselişlerde 1,1310 direncinin geçilmesi durumunda ise 200 günlük
ortalamanın geçtiği 1,1340 satış gelebilecek seviye olarak izlenebilir. Makro verilerin risk iştahını şekillendirdiği günde
bugün açıklanacak haziran ayına ait küresel hizmet sektörü PMI verileri ile ABD ADP özel sektör istihdam ve ISM hizmet
rakamları kısa vadeli dalgalanmaya neden olabilir.
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XAUUSD: Risk alma iştahının zayıfladığı günde Asya borsaları ve ABD vadelileri ekside seyrediyorlar. Bugün Çin'den
beklentilerin altında kalan hizmet PMI verisi ile birlikte küresel büyüme endişeleri piyasalar üzerindeki etkisini artırırken
ABD on yıllık tahvil faizi tekrar %2'nin altında. Zayıf verilerin yanı sıra hafta başındaki ticaret iyimserliğinin arka planda
kalması Fed'den faiz indirim beklentileri de arttırmakta. Bu ortamda da, değerli madenin taleple karşılaştığını ve bu sabah
bir önceki zirve olan 1.439 seviyesine yaklaştığını gözlemliyoruz. Şu aşamada, bugün açıklanacak makro veriler önemli
olabilecekken, ABD on yıllık tahvil faizi %2’nin altında kaldıkça değerli maden taleple karşılaşmaya devam edebilir. Teknik
olarak baktığımızda, 1.419 desteğinin üzerinde kısa vadeli yükseliş momentumu korunabilir. Söz konusu seviyenin altında
bir kayma yaşanması durumunda yükseliş momentumu biraz azalsa da, 1.411 desteğinin üzerinde 1.439 ve 1.450 sıralı
dirençler hedefte kalmaya devam edebilir.
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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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