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USD/TRY: Cuma günü ABD’de açıklanan tarım dışı istihdamın güçlü gelmesine karşın ücret artışlarının beklentileri
karşılayamaması risk iştahını destekledi ve Gelişmekte Olan Ülke para birimleri haftanın son işlem gününü olumlu bir
görüntüyle kapattı. Ancak söz konusu verinin yarattığı iyimserliğin, hafta sonu ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergisi
açıklamasının ardından bozulduğunu gözlemliyoruz. ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin sonuna gelindiği ve bu
hafta bir anlaşmanın duyurulması beklenirken, Trump'ın Çin'den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne uygulanan % 10'luk
tarifenin Cuma günü %25'e çıkacağını açıklaması piyasalarda sert bir karşılık buldu. ABD vadeliler ve Çin endekslerinde
sert satışlar gözlemlerken, Yuan (offshore) %1 civarında değer kaybetmekte. Çin Yuan’ı ile birlikte GOÜ para birimleri de
haftaya baskı altında başlarken, Cuma günü 5,9644 seviyesinden kapatan Dolar /TL, ülke risk primimizin yüksek seyrettiği
ortamda (5 yıllık CDS = 443) 6,0 psikolojik seviyesinde seyrediyor. Yurtiçinde yakından izlenecek ve kur üzerinde etkili
olabilecek gelişme ise Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Seçimlerine yönelik kararı olacaktır. YSK'nın İstanbul'daki
seçim sonuçlarına yönelik itirazlara ilişkin nihai kararını vermek üzere gün içinde toplanması bekleniyor. Son olarak kurda
teknik seviyelere baktığımızda, 6,0 seviyesinin üzerindeki bir kalıcılıkta 6,05/06 hedef olabilir. Sonraki direnç ise 6,1250
seviyesinde. Diğer yandan, olası geri çekilmelerde ise 5,9550 ve 5,89/5,90 sıralı destekler olarak takip edilebilir.

EUR/USD: Cuma günü ABD’de saatlik ücretler verisinin zayıf gelmesi pariteyi desteklese de, haftaya başlarken ticaret
gelişmelerinin fiyatlamalarda baskın olduğunu gözlemliyoruz. Trump'ın gümrük vergisi açıklamasının ardından özellikle
Yuan’daki baskı daha belirginken, paritede net bir hareket gözlenmiyor. Ancak, Çin varlıklarındaki zayıf görüntü Avro
üzerinde de etkisini gösterebilecekken risk iştahındaki zayıflık Dolar’ı destekleyebilir. Diğer yandan, ABD’de enflasyondaki
zayıf seyir Dolar’a olan olası talebi şu aşamada sınırlayabilir. Dolayısıyla Dolar’daki olası yükseliş çok güçlü olmayabilir. Bu
kapsamda, parite de yatay satıcılı görüntü sergileyebilir ve 1,1230 desteğinin altında baskı devam edebilir. Sıralı destekler
1,1160 ve 1,1135 seviyelerinde.
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XAUUSD: Trump'ın, Çin'e yönelik gümrük vergisi tehdidiyle risk iştahı baskı altında kalırken, Kuzey Kore'nin füze denemesi
de risk iştahını bozan bir diğer faktör. Bu ortamda değerli maden talep görse de, Dolar’da bir baskı gözlemlemiyoruz. Dolar
endeksi (DXY) 97,5 civarında yatay. Bu kapsamda, Ons Altın’da yükseliş eğiliminin sınırlı olması buna bağlanabilir. Değerli
madende yükselişin sürmesi durumunda ise tepki gelebilecek önemli direnç 1.288 seviyesinde. Öte yandan, olası geri
çekilmelerde 1.277 desteğinin altında 1.271 tepki gelebilecek seviye olarak 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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