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USD/TRY: Fed'den agresif faiz indirim beklentilerinin azaldığı ortamda, Powell'ın yarın ve perşembe günkü sunumu
öncesinde piyasa temkinli bir modda bekliyor. (Powell ayrıca bugün bir konferansta TSİ 15.45'te de bir konuşma
gerçekleştirecek.) Dolar endeksinde (DXY) de ise geri çekilmeler sınırlı kalırken, Gelişmekte Olan Ülke para primlerinde
net bir hareket gözlenmiyor. Dün %1,9 oranında değer kaybeden TL ise yatay bir görüntü sergiliyor. Ülke risk primimizdeki
yükselişi dikkate aldığımızda (5 yıllık CDS 21 baz puan artarak 397’ye çıktı.) Powell’ın konuşması öncesinde kurda en
azından geri çekilmeler sınırlı kalabilir. Önemli yakın destek 5,71 seviyesinde. Olası yükselişlerde ise 5,76 direnci öne
çıkmakta. Bu seviyenin üzerinde 5,82 test edilebilir. Diğer yandan, kurun, 5,71 desteğinin altında sarkması durumunda 5,66
hedef olabilir. Bugün hem yurtiçinde hem de yurtdışında önemli bir veri akışı gözlenmiyor.

EUR/USD: Cuma günü tarım dışı istihdam verisiyle kısa vadeli yükseliş trendini kıran paritede teknik görünümdeki zayıflık
sürerken, 1,1190 desteğinin hedefte kalmaya devam ettiğini düşünüyoruz. Fed Başkanı Powell’ın konuşması temkinli bir
modda beklenirken, Dolar’da düşüşlerin sınırlı kaldığını gözlemliyoruz. Şu aşamada, parite söz konusu seviyeyi
hedefledikten sonra Powell’ın konuşmasına kadar bant hareketi yapabilir. Teknik seviyelere baktığımızda, 1,1190
desteğinin altına 1,1160 ve 1,1125 sıralı destekler gündeme gelebilir. Olası yükselişlerde ise 1,1235 ara direncinin
üzerinde 1,1270/80 ana direnç bölgesi olarak izlenebilir.
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XAUUSD: Her ne kadar İran kaynaklı haber akışı jeopolitik risklerin gündemde kalmasını sağlasa da, piyasa, Powell’ın
yapacağı açıklamalar öncesinde diğer faktörleri ikinci planda izlemekte. Japonya ve Güney Kore arasındaki ticaret
geriliminin de şimdilik fiyatlamalarda belirgin bir etkisi yok. Bu kapsamda, değerli maden de Powell öncesinde net bir yön
çizmeyebilir. Teknik seviyelere baktığımızda, 1.390 desteğinin altında 1.384 önemli gözükmekte. Bu seviyenin altında
baskı 1.376 seviyesine kadar sürebilir. Diğer yandan, olası yükselişlerde 1.407 direncinin üzerinde 1.418 seviyesi 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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