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USD/TRY: Hafta ortasında konuşan FED Başkanı Jerome Powell enflasyondan dolayı endişeli olduğunun sinyalini
verirken, faiz indirimine açık kapı bıraktı. Diğer yandan, ABD tarafından açıklanan ADP özel sektör istihdamı, ISM imalat
sanayi endeksi ve işgücü maliyeti verilerinin zayıf geldiğini izledik. Bu gelişmeler, Gelişmekte Olan Ülke (GOÜ) para
birimlerini destekleyip Dolar’ı küresel çapta baskılarken, TL de söz konusu gelişmelerin dışında hem ülke risk primimizdeki
kısmi geri çekilme hem de petrol fiyatlarındaki düşüşten olumlu etkilendi. Dolar / TL hafta ortasında 5,66’li seviyelere kadar
düşüş kaydetti. Ancak buradan gelen tepki alımlarıyla birlikte kur dün 5,78 seviyesinden günü kapatırken, bu sabah dünkü
kapanışa göre yaklaşık %1,5 yukarıda seyrediyor. GOÜ para birimleri ise hafif baskı altında. Günün önemli verisi öğleden
sonra ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam. TSİ 15.30'da açıklanacak ABD tarım dışı istihdamın mayıs ayında 185 bin
kişi artış göstermesi bekleniyor. İşsizlik oranının 49 yılın en düşük seviyesi olan %3,6 seviyesinde sabit kalması, ortalama
saatlik kazançların ise aylık %0,3 artması beklenmekte. GOÜ para birimleri için olumlu senaryonun; 200binin üzerinde
istihdam artışı ve %0,2 veya altındaki saatlik ücret verisi olduğunu düşünüyoruz. Son olarak kurda teknik seviyelere
baktığımızda, yukarıda 5,93 direnci güçlü gözükmekte. Yükselişin devam etmesi durumunda buradan tepki görülebilir. Geri
çekilmelerde ise 5,82 ara desteği ilk etapta ön plana çıkmakta. Bu seviyenin kırılması durumunda 5,76 seviyesi hedef
olabilir.

EUR/USD: Ticaret gerilimin ABD ekonomisine zarar verebileceği endişeleri ve FED'i faiz indirimine zorlayabileceği
beklentilerinin, Powell’den gelen açıklamalarla desteklenmesi Dolar endeksinin (DXY) 96,7 seviyesine kadar gevşemesine
neden oldu. Piyasa katılımcıları FED’in, temmuz ayının sonunda 25 baz puanlık bir faiz indirimine yaklaşık %50 olasılık
verirken, piyasalarda ağırlıklı olarak eylül ayında FED'in faizleri indirebileceği ve 2020 yılı ortasına kadar iki kere faiz
indirimi yapabileceği fiyatlanıyor. Öte yandan, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı takip edildi. Faiz oranlarının en
azından 2020 yılının ortalarına kadar aynı seviyelerde sabit tutulacağı görülürken, ECB büyüme ve enflasyon tahminlerinde
de revize gerçekleştirdi. ECB, 2019 büyüme beklentisini yukarı yönlü revize ederken enflasyonda 2019 ve 2020
beklentilerini düşürdü. Ek olarak, bu hafta içerisinde makro veriler de yakından takip edilirken; ABD’den bazı verilerin zayıf
geldiğini diğer yandan Avrupa’dan ise görece iyi verilerin geldiğini gözlemledik. Tüm bu gelişmeler ışığında parite 1,1310
seviyesine kadar yükseliş kaydetti. Parite hafta başında en düşük 1,1160 seviyesini görmüştü. Dün ise 1,1275
seviyesinden kapatan parite, bugün öğleden sonra açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde hafif de olsa baskı
altında. Tarım dışı istihdam verisi hafta kapanışında belirleyici olabilecekken, yukarıda 1,1310 ve 1,1370 sıralı dirençler
olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,1220 ve 1,1190 sıralı destekler olarak izlenebilir.
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XAUUSD: FED Başkanı Powell’ın faiz indirimine açık kapı bırakması ve ABD’de bazı verilerin zayıf gelmesiyle Dolar baskı
altında kalırken, Ons Altın hafta ortasında 1.344 seviyesine kadar yükseliş kaydetti. Dün ise 1.335 seviyesinden kapatan
değerli maden bugün öğleden sonra ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde dünkü kapanışa yakın
seyrediyor. Zayıf bir veride değerli maden tekrar 1.344 seviyesini test etmek isteyebilir. Bu seviyenin geçilmesi durumunda
ise 1.356 bir sonraki hedef olabilir. Diğer yandan, olası geri çekilmelerde 1.328 desteğinin kırılması durumunda 1.318
desteğine kadar bir geri çekilme gözlemlenebilir.
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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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