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USD/TRY: Öğleden sonra ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde, Gelişmekte Olan Ülke para birimleri bu
sabah hafif de olsa baskı altında. Bu hafta pozitif ayrışarak emsallerine göre oldukça iyi bir performans sergileyen TL de
GOÜ kurlarıyla birlikte hareket etmekte. Bugün TSİ 15.30'da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin hafta
kapanışında belirleyici olması beklenebilir. Tarım dışı istihdam verisi, Fed'in önümüzdeki toplantıda yapması beklenen faiz
indiriminin miktarı hakkında bilgi vermesi açısından önemli olacaktır. Halihazırda, piyasada 25 baz puanlık indirime yüksek
ihtimal verilirken, 50 baz puanlık indirime %25 olasılık verilmekte. Tarım dışı istihdamın haziran ayında 160 bin kişi artması
beklenirken, yakından takip edilecek ortalama saatlik kazançlardaki beklenti ise aylık %0,3. Saatlik kazançların %0,3'ün
altında, istihdam verisinin ise 100binin üzerinde gelmesi piyasalar için en olumlu senaryo. Diğer yandan, özellikle yüksek
bir saatlik kazançlar verisi GOÜ para birimleri için olumsuz olabilir. Detaylarıyla birlikte zayıf bir veri ise 50 baz puanlık
indirimi gündeme getirebilir ki bu senaryoda büyüme endişeleri risk iştahını zayıflatabilir ve GOÜ para birimlerindeki olası
olumlu görüntü sınırlı kalabilir. Kurda teknik seviyelere baktığımızda, bir süredir izlediğimiz ve 200 günlük ortalamanın
geçtiği 5,58 takip edilmeye devam edilebilir. Bu seviyenin altında 5,5540 ilk etapta hedef olabilir. Sonraki destek ise 5,53
seviyesinde. Diğer yandan, 5,58 seviyesinin üzerindeki bir kalıcılıkta 5,64 ara seviyesi hedef olabilir. Sonraki direnç ise
5,69 seviyesinde.

EUR/USD: 200 günlük ortalamasının altında kalmaya devam paritede, teknik görüntü zayıflarken, 1,1250 desteği önemli
gözükmekte. Bugün öğleden sonra ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi haftalık kapanışta etkili olabilecekken, iyi
bir veri söz konusu seviyenin kırılmasına neden olabilir ve 1,1190 desteğine kadar geri çekilme söz konusu olabilir. Zayıf
bir veride ise 200 günlük ortalamanın geçtiği 1,1335 hedef olabilir.
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XAUUSD: Bugün öğleden sonra ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi beklenirken, Ons Altın dünkü kapanış
seviyesi olan 1.415 seviyesi etrafında yatay bir görüntü sergilemekte. İstihdam raporuyla oynaklık artabilecekken, zayıf bir
veride 1.439 yakın zirvesi tekrar test edilebilir. Güçlü bir veride ise 1.384 gündeme gelebilir.
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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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