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USD/TRY: Dün TCMB, %24 seviyesinde faiz oranı uyguladığı, bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdiğini
açıkladı. Merkez Bankası'nın böylece 150 baz puanlık ek sıkılaştırmaya gitmesi bekleniyor. TCMB, bunun yanında dün
zorunlu karşılıklarda da değişikliğe gitti. Türk Lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami
oranını %40'tan %30'a indirdi, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde ise 100 baz puan artırdı.
Merkez Bankası’nın hamlelerinin ardından da kurda yukarı yönlü atak durdu. 6,25'e doğru yükseliş kaydeden Dolar /TL
günü 6,20'nin hafif altında kapattı. Bu sabah ise Asya seansında kurda sert bir düşüş gözlemledik. Dolar / TL 6,05'li
seviyelere kadar geriledi. Şu dakikalarda ise 6,10 civarında seyrediyor. Diğer yandan, yurtdışında ABD - Çin ticaret
görüşmeleri ile ilgili haber akışı takip edilmeye devam edilirken, Çin Yuan’ı hafif artıda. Gelişmekte Olan Ülke para birimleri
de Yuan ve TL ile birlikte hafif alıcılı seyrediyorlar. Veri tarafında, bugün öğleden sonra ABD'de açıklanacak enflasyon
verisi önemli. Piyasanın, enflasyonun düşük kalacağını ve bu yönde bir fiyatlama yaptığını düşünürsek, yukarı yönlü bir
sürpriz gerçekleşmemesi durumunda, haftanın son işlem gününde kurda mevcut baskı devam edebilir. ABD'de TÜFE'nin,
nisanda da %0,4 artması beklenmekte (Çekirdek enflasyon beklentisi %0,2). Yıllık TÜFE'nin nisanda %2,1 seviyesinde
gerçekleşmesi beklenmekte.

EUR/USD: Bir süredir bant hareketi yapan parite dün beklentimiz dahilinde, söz konusu bandı yukarı yönde kırarak takip
ettiğimiz 1,1250 seviyesine kadar yükseliş kaydetti. Kapanış ise 1,1216 seviyesinden gerçekleşti. Ticaret gelişmelerin takip
edilmeye devam edildiği ve Yuan’ın primli seyrettiği ortamda paritede yükseliş eğilimi sürebilir. Bugün ABD’de açıklanacak
enflasyonun beklentilerden iyi gelmemesi durumunda da paritede 1,1190 desteğinin üzerinde yükseliş eğilimi devam
edebilir. Sıralı dirençler ise 1,1255 ve 1,1290 seviyelerinde.
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XAUUSD: Dün takip ettiğimiz aralıkta bant hareketi yapan değerli madenin haftanın son işlem gününde öğleden sonra
ABD’de açıklanacak enflasyon verisinde beklentilerden anlamlı bir sapma gerçekleştirmedikçe «1.279 – 1.291» aralığında
dalgalanarak bant hareketi yapmaya devam edebileceğini düşünüyoruz. Bu sabah, ABD on yıllık tahvil faizi %2,44
civarında seyrederken, Dolar endeksinde (DXY) kısmi baskı gözlemliyoruz.
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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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