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USD/TRY: Powell'ın sunumu beklenirken bu sabah risk iştahı nötr. Gelişmekte Olan Ülke para birimleri de dar bir aralık
karışık bir görüntü sergilemekteler. Son gelişmelerin ardından (G-20'den geçici ateşkes çıkması, iyi gelen tarım dışı verisi)
Fed'den agresif faiz indirim beklentileri azalmıştı. Bu da riskli varlıklar üzerinde baskı yaratmıştı. Sunum iki gün
sürecekken, bugünkü konuşmada Powell'ın bu ay sonunda yapılacak toplantı öncesinde 25 baz puan faiz indirimine açık
kapı bırakması muhtemel. Bu yöndeki bir işaret piyasada ilk etapta baskı oluşturabilir. Ancak, büyümedeki aşağı yönlü
riskler ve enflasyon beklentileri dikkate alındığında Fed'in faiz indirim döngüsüne girme ihtimali söz konusu olası baskının
geçici olmasını sağlayabilir. Bu kapsamda, Powell'ın daha az güvercin açıklamalar yapması piyasaları çok bozmayabilir.
Halihazırda ABD 10 yıllıkların faizi %2,08'lere kadar çıkarak önümüzdeki toplantıda agresif bir faiz indirimine
gidilmeyeceğinin fiyatlamasını yaptığı söylenebilir. Dolayısıyla, çok şahin açıklamalar gelmedikçe GOÜ para birimlerinde
olası baskının sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz. Dolar / TL tarafına baktığımızda, dün 5,68’li seviyelere kadar gerileyen kur
günü 5,73’den kapattı. Şu dakikalarda ise kısmi yükseliş denemeleri yapan kurda, 5,76 direnci önemli gözükmekte. Bu
seviyenin kırılması durumunda 5,82 bir sonraki hedef olabilir. Diğer yandan, olası düşüşlerde ise 5,72 desteğinin altında
5,6850 hedef olabilir. Powell’ın konuşmasının yanı sıra, yurtiçi varlık fiyatlamalarında Doğu Akdeniz’e ilişkin haber akışı da
etkili olabilir. Ek olarak bugün TSİ 21'de açıklanacak Fed toplantı tutanakları, Powell’ın yapacağı konuşmanın gölgesinde
kalabilir ve fiyatlamalar üzerinde net bir etki yaratmayabilir.

EUR/USD: Fed Başkanı Powell’ın Kongre’deki yarı yıl sunumu öncesinde parite takip ettiğimiz 1,1190 hedefine geldikten
sonra tepkiyle karşılaştı ve günü 1,1210 seviyesinden kapattı. Powell’ın sunumu öncesinde, bu sabah ise parite dünkü
kapanış seviyesine yakın seyrediyor. Bugünkü ve yarınki konuşmada, Powell’ın faiz indirim beklentilerini yönlendirmesi
açısından yapılacak açıklamalar önemli. Daha az güvercin mesajlar piyasalarda sürpriz karşılanmayacakken, paritede
1,1180 destek bölgesi önemli gözükmekte. Son günlerde Dolar’da yaşanan yükselişi dikkate aldığımızda, 25 baz puanlık
bir faiz indirim sinyali, paritenin söz konusu destek seviyesinin üzerinde kalmasını sağlayabilir. Önemli dirençler 1,1235 –
1,1255 ve 1,1280 seviyelerinde. Diğer yandan, 1,1180 desteğinin altına yaşanabilecek bir sarkma 1,1125 desteğini
gündeme getirebilir.
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XAUUSD: Fed faiz kararına yaklaşırken piyasa, Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün ve yarınki konuşmasına odaklanmış
durumda. Powell öncesi, dün 1.397 seviyesinden kapatan Ons Altın bu sabah kısmi baskı altında. Powell’ın konuşmasına
göre değerli maden de yön bulacakken, aşağıda 1.384 destek olarak izlenebilir. Bu desteğin altında değerli madende baskı
bir miktar belirginleşebilir ve 1.373 hedef olabilir. Diğer yandan, olası yükselişlerde ise 1.405 önemli gözükmekte. Bu
seviyenin kırılması durumunda 1.418 seviyesi ilk etapta 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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