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USD/TRY: Geçen hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimine açık kapı bırakan açıklamaları ardından, Cuma günü
ABD'den zayıf gelen istihdam verileri sonrası artan faiz indirimi beklentileri ile birlikte, dolar endeksi (DXY) haftayı %1,2
kayıpla sonlandırırken, şu sıralar 96,8’lerde seyrediyor. Haftayı 5,82 seviyesinden kapatan Dolar / TL de 5,83-5,86
civarında hareket etmekte. Hafta içi 15 baz puanlık düşüşle 473 puana gerileyen CDS ise 468 seviyelerinde. Bugün TSİ
14.30'da mayıs ayına ait reel efektif döviz kuru endeksi açıklanacak. Nisanda reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE
bazında bir önceki aya kıyasla 2,36 puan azalarak 72,74 seviyesinde gerçekleşmişti. Yurtdışında ise veri takvimi görece
sakin. İtalya ve İngiltere sanayi üretimi, ABD Jolts Açılan İş Sayısı takip edilecek veriler arasında. Son olarak kurda teknik
seviyelere baktığımızda, 50 günlük ortalamanın da geçtiği 5,90 seviyesinin geçilmesi halinde yukarıda 5,96 direnci güçlü
gözükmekte. Yükselişin devam etmesi durumunda buradan tepki görülebilir. Geri çekilmelerde ise 5,82 ara desteği ilk
etapta ön plana çıkmakta. Bu seviyenin kırılması durumunda 5,78 seviyesi hedef olabilir.

EUR/USD: Zayıflayan dolarla birlikte EUR/USD paritesi de haftayı 1,13 seviyesinin üzerinden sonlandırdı. EUR/USD
paritesi şu sıralar ise 1,13 seviyesinin hemen altında seyrediyor. Hafta sonunda Japonya'da toplanan G20 maliye bakanları
ve merkez bankası başkanlarının toplantılarında "şiddetlenen" ticaret gerilimlerinden endişe duyulduğu ön plana çıktı.
Ticaret gerilimin ABD ekonomisine zarar verebileceği endişeleri ve Fed'i faiz indirimine zorlayabileceği beklentilerinin,
Powell’den gelen açıklamalarla desteklenmesi Dolar endeksinin (DXY) 96,5 seviyesine kadar gevşemesine neden oldu.
Tüm bu gelişmeler ışığında parite 1,1350 seviyesine kadar yükseliş kaydetti. Paritede yukarıda 1,1340 ve 1,1370 sıralı
dirençler olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,1280 ve 1,1220 sıralı destekler olarak izlenebilir.
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XAUUSD: Dolar endeksindeki geri çekilmeyle birlikte geçen hafta 1.350 seviyesine kadar yükselen ons altında bugün dolar
endeksinin de yeniden yükselişe geçmesiyle 1.325’e kadar geri çekilme gözleniyor. ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi,
bu haftaya ise ABD’nin Meksika’ya ek gümrük vergisi uygulamayacağının açıklanmasıyla artan risk iştahı sonucu %2,13
seviyelerine çıkarak başlamış durumda. Değerli madende aşağı yönlü hareketlerin hızlanması durumunda, 1.320 ve 1.305
seviyeleri takip edilebilir. Diğer yandan, olası yükselişlerde 1.340 direncinin kırılması durumunda 1.350’ye kadar bir
yükseliş gözlemlenebilir.
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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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