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USD/TRY: Dün faiz kararını değiştirmeyen Fed, kademeli faiz artırımlarının işaretlerini verdi. Çok bir sürpriz içermeyen bir
karar olsa da Dolar güç kazandı. Diğer yandan, İtalya bütçe sorunu ile ilgili haber akışı da Avro üzerinde etkisini
hissettirirken, Dolar endeksi (DXY) 96,8 seviyesine kadar yükseldi. Kısa vadeli negatif ayrışan TL de baskı altında kalırken,
kur 5,4770 seviyesine kadar yükseliş kaydetti. Şu aşamada, oynaklık görece düşük seviyede kalırken; TL varlıklara yönelik
genel olumlu risk algısının devam ettiği söylenebilir. Halihazırda TL’de kısa pozisyon açmak maliyetli. Ülke risk primimiz de
(5 yıllık CDS) kayda değer bir artış gözlenmiyor. Ayrıca, petrol fiyatlarındaki sert düşüş de TL’yi destekleyebilir. Dolayısıyla
haftanın son işlem gününde önemli gözüken 5,55 direncinin altında fiyatlama görülebilir. Diğer yandan, Dolar’daki kısmi
güçlenme eğilimi ise olası geri çekilmeleri sınırlayabilir. Destek 5,42 seviyesinde. Veri tarafında bugün ABD’de TSİ
16.30’da ÜFE (aylık beklenti %0,2, yıllık %2,5) rakamları ve TSİ 18’de ise kasım ayına ait Michigan tüketici güveni (beklenti
98,0) açıklanacak. Seçimler ve Fed’in ardından piyasalar da verilere odaklanmaya başlayabilir.

EUR/USD: Sürpriz içermeyen Fed’e rağmen Dolar güçlenirken, İtalya bütçe konusu ile ilgili haber akışı pariteyi baskıladı.
Kısa vadeli 1,14 üzerinde yukarı yönlü takip ettiğimiz paritede düşüş gözlemlerken, söz konusu seviyenin altında teknik
olarak baskı devam edebilir ki 1,1335 seviyesinin altında 1,13’e kadar düşüş görülebilir. Olası yükselişlerde de 1,14
seviyesi şu aşamada direnç. Bugün öğleden sonra ABD’de açıklanacak veriler de yakından izlenecektir. İyi verilerde baskı
belirginleşebilir.
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XAUUSD: Dün Dolar’da yaşanan değerlenme ile Ons Altın da baskı altında kaldı. Haftanın son işlem gününde ABD’de
makro veriler takip edilecekken, kısa vadeli yükseliş trendinin altına sarkan değerli madende 1.226 direncinin altında baskı
devam edebilir. Destekler 1.215 ve 1.210 seviyelerinde. Öte yandan, 1.226 direncinin aşılması 1.233 seviyesine kadar bir
ivmelenmeyi beraberinde getirebilir.
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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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