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USD/TRY: ABD ile Çin arasındaki ticaret gelişmelerinin fiyatlamalarda baskın kalmaya devam ettiği günde kırılganlık
devam ediyor. Her ne kadar Çin'in ticaret görüşmeleri için yarın bir heyeti ABD'ye göndermeye hazırlandığı haberi Çin
endekslerinde alımlara yol açsa da tepkinin zayıf kaldığını gözlemliyoruz. ABD vadeliler ise satıcılı. Çin Yuan'ı da – kısmen
de olsa - baskı altında kalmaya devam ediyor. Veri açısından sakin günde küresel piyasalarda ticaret gelişmeleri ile ilgili
haber akışı takip edilmeye devam edilecektir. Yurtiçinde ise dün piyasalar kapandıktan sonra Yüksek Seçim Kurulunun
(YSK) İstanbul Seçimlerine yönelik kararı takip edildi. YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve
yenilenmesine karar verdi. Kurlarda yukarı yönlü hareketlilik gözlemlenirken, TL sepet bazında (1 USD 1 EUR ortalaması)
günü %1,9 oranında değer kaybıyla tamamladı. TL'de bu sabah da baskı devam ederken, dün 6,08'den kapatan Dolar /
TL'de işlemler bu seviyenin üzerinde gerçekleşiyor. Son olarak teknik seviyelere baktığımızda, kurda yükselişin sürmesi ve
6,20 direncinin kırılması durumunda 6,2270 ve 6,27 sıralı hedefler olarak izlenebilir. Öte yandan, olası geri çekilmelerde ise
6,1130 ve 6,07 sıralı destekler olarak takip edilebilir.

EUR/USD: Dün Avrupa Bölgesi ve Almanya’da PMI verilerinin yanı sıra güven endeksi ve perakende satışlar gibi verilerin
beklentilerden iyi gelmesi parite üzerinde kısmen etkili olduğunu gözlemledik. Bugün ise Almanya fabrika siparişlerinin zayıf
gelmesi paritede sınırlı da olsa baskı yaptığı söylenebilir. Ancak, parite 1,12 seviyesinin hafif de olsa üzerinde seyrediyor.
Diğer yandan, küresel piyasalarda kırılganlık devam ederken, Çin’den bir heyetin ticaret görüşmeleri kapsamında ABD’ye
gideceği haberleri en azından dünkü sert satışları şu aşamada sınırlamış gözüküyor. Bu gelişmeler ışığında, parite mevcut
seviyelerini korumakta. Veri gündemi açısından sakin günde, ticaret görüşmeleri ile ilgili haber akışı takip edilmeye devam
edilecekken, parite bant hareketi yapabilir. Sıralı destekler 1,1190 ve 1,1150 seviyelerinde. Diğer yandan, olası
yükselişlerde 1,1230 ve 1,1260 sıralı dirençler olarak takip edilebilir.
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XAUUSD: Dün küresel piyasalarda yaşanan sert hareketlerin ardından bugün kırılganlık devam etse de görece daha sakin
bir görüntü var. Dolar endeksi ise yataya yakın hafif baskı altında. Dün net bir yön bulmakta zorlanan değerli maden de
bugün yatay bir görüntü sergilerken, gün içerisinde 1.275 – 1.288 bölgesinde bant hareketi görülebilir.
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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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