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USD/TRY: ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimin yarattığı belirsizlik riskli varlıklar üzerinde etkisini hissettirmeye devam
ederken, bu sabah Gelişmekte Olan Ülke para birimleri Yuan öncülüğünde sakin. Ancak kırılganlığın devam ettiği
söylenebilir. Asya tarafında borsa endeksleri zayıf bir görüntü sergilemekteler. Ticaret görüşmeleri ile ilgili geçmişteki
gelişmeleri dikkate aldığımızda, mevcut fiyatlamalar -yeni bir habere kadar- devam edebilir. Diğer yandan, bir önceki ticaret
geriliminde küresel büyüme endişelerinin ortasında FED'in faiz artırım sürecinde olması sert satışlara yol açmıştı. Şimdi
ise ABD ve Çin'de açıklanan ekonomik veriler büyüme ile ilgili endişeleri azaltırken, FED tarafında faiz indirim ihtimali
gündemde kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla, riskli varlıklardaki satış baskısı görece daha az olabilir. Küresel piyasalarda
risk iştahının zayıf seyrettiği ortamda, ülke risk primimizdeki yüksek seyir ve negatif ayrışma ise devam etti. 5 yıllık CDS
yakın zirvelerinin üzerinde, 465 seviyesinde. Dün %1,2 oranında değer kaybeden TL, bugün de kısmi baskı altında. Şu
aşamada, GOÜ kurlarındaki sakin görüntüye bağlı olarak kur 6,20 direncinin altında kalabilir. Diğer yandan, kırılganlığın
devam ettiği ve risk primimizin yüksek seyrettiği ortamda olası düşüşlerde 6,10 desteği civarında tepki görülebilir. Söz
konusu seviyelerin dışında sıralı destek ve dirençler ise 6,07 ve 6,2350.

EUR/USD: Dün Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan ekonomik öngörüler raporunda Avrupa Bölgesi’nin 2019 ve 2020
yıllarına ilişkin büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyona gidilmesinin parite üzerinde sınırlı etki yaptığını izledik. Diğer
yandan, ABD – Çin arasında ticaret gerilimi fiyatlamalarda etkisini hissettirmeye devam ederken, parite 1,12 civarında
hareket etmeye devam ediyor. Bu sabah Almanya’da sanayi üretimi ise beklentilerden iyi gelmesine karşın parite
üzerindeki etkisi sınırlı kaldı. Diğer yandan, Yuan’daki sakin görüntü Avro tarafını da desteklese de, kırılganlığın devam
ettiği ortamda Dolar dirençli durmaya devam edebilir. Dolar endeksi (DXY) 97,5 civarında kalmaya devam ediyor. Sonuç
olarak, paritede bant hareketi devam edebilir. Son olarak teknik seviyelere baktığımızda, sıralı destekler 1,1185 ve 1,1150
seviyelerinde. Diğer yandan, olası yükselişlerde 1,1230 ve 1,1260 sıralı dirençler olarak takip edilebilir.
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XAUUSD: Dün 1.278 – 1.286 bant aralığında hareket eden parite günü 1.284 seviyesinden kapattı. Şu aşamada,
kırılganlığın devam ettiği ortamda değerli maden talep görmeye devam etse de, Dolar endeksi (DXY) 97,5 civarında
dirençli durmaya devam ediyor. Dolayısıyla, değerli madendeki sınırlı yükseliş Dolar’ın dirençli durmasına bağlanabilir.
Diğer yandan, bu sabah takip ettiğimiz 1.288 direncinin hafif altında hareket eden değerli maden, bu seviyeyi kırması
durumunda 1.296’ya doğru teknik bir yükseliş gösterebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.278 tepki gelebilecek destek 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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