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USD/TRY: Haftaya başlarken risk iştahı zayıf. Cuma günü ABD'de açıklanan İstihdam Raporu'nda beklentilerin altında
kalan saatlik kazançlardan çok, piyasanın, güçlü gerçekleşen tarım dışı istihdam rakamını fiyatladığını gözlemledik. Veriyle
birlikte Fed'den agresif faiz indirim beklentileri azalırken, Dolar değer kazandı. ABD on yıllık tahvil faizi ise tekrar %2'nin
üzerine çıktı. Bu haftanın kritik gelişmesi Fed Başkanı Jerome Powell'ın, çarşamba ve perşembe günkü yarıyıl para
politikası ve ekonominin durumu hakkındaki sunumu olacak. Son gelişmelerin ardından Powell'ın yapacağı açıklamalar, bu
ayki toplantı öncesinde beklentileri şekillendirebilir. Dolayısıyla, kritik gelişme öncesinde piyasalardaki fiyatlamalar "nötr"e
dönebilir. Nitekim, borsa endeksleri değer kaybetse de, Dolar hafif baskı altında. Yurtiçi gelişmelere baktığımızda, hafta
sonu TCMB ile ilgili görev değişikliği kararı öne çıkan haber akışı idi. Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevinden alınarak, yerine Başkan Yardımcısı Murat Uysal atandı. Atamaya ilişkin
Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cuma günü 5,63'ten kapatan Dolar / TL, şu dakikalarda %2 civarında
yükselişle 5,75 etrafında hareket ediyor. Teknik seviyelere baktığımızda, sıralı dirençler olarak 5,79 – 5,82 ve 5,85 takip
edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 5,7150 – 5,6850 ve 5,66 sıralı destekler olarak izlenebilir.

EUR/USD: Cuma günü tarım dışı istihdam verisiyle kısa vadeli yükseliş trendini kıran paritede teknik görünümdeki zayıflık
sürerken, 1,1260 direncinin altında 1,1190 desteğinin hedefte kalmaya devam ettiğini düşünüyoruz. Bu hafta ortasındaki
Fed Başkanı Powell’ın sunumu öncesinde Dolar’da nötr fiyatlamalar görebiliriz. Bu kapsamda, bu sabah Avro’da da kısmi
gözlemlerken parite söz konusu seviyeyi hedefledikten sonra bant hareketi yapabilir. Powell’ın sunumu dışında, Fed
toplantı tutanakları ve ABD enflasyon verisi öne çıkan diğer odak noktaları. Ayrıca, Avrupa Merkez Bankası toplantı
tutanakları, Çin TÜFE ve dış ticaret rakamları izlenecek diğer konu başlıkları olacaktır.
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XAUUSD: Cuma günü tarım dışı istihdam verisinin ardından bir önceki yatay desteklerine gerileyen değerli maden haftayı
1.399 seviyesinden kapatırken, bu sabah zayıf risk ortamıyla birlikte tepki yükselişleriyle karşılaşmakta. Bu hafta ortasında
Powell’ın sunumu değerli maden üzerinde etkili olabilecek kritik gelişme. Diğer yandan, İran kaynaklı haber akışı jeopolitik
riskleri gündemde tutmaya devam ederken, ABD – Çin ticaret görüşmelerinin bu hafta başlaması bekleniyor. İkilinin
arasında anlaşmanın sonlanması için net bir takvim henüz bulunmuyor. Özetle, Powell’ın sunumu öncesinde zayıf risk
ortamında değerli madende kısmi yükseliş denemeleri gözlemlerken, yükselişlerin devam etmesi durumunda 1.417
direncinden tepki görülebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.397 desteğinin altında 1.384/86 bölgesi hedef olabilir.
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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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