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USD/TRY: Ülke risk primimizdeki artışa bağlı olarak (5 yıllık CDS >380) kurda yükseliş hareketi devam ediyor. Oynaklık ise
oldukça yüksek. Dün 5,55 seviyesinden günü kapatan Dolar / TL bugün 6,25 seviyesini gördü. Şu dakikalarda 5,90’ın
altında işlemler geçmekte. TL dışında Ruble’de de değer kaybı görülürken, Gelişmekte Olan Ülke kurları da baskı altında.
Çin Yuan’ın da ise dengelenme devam ediyor. Diplomatik tarafta olası haber akışı Lira varlıklar üzerindeki etkisi takip
edilmeye devam edilecekken, bugün saat TSİ 14:30'da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı yeni
ekonomi modeli yakından izlenecektir. Veri tarafında sabahtan yurtiçinde cari denge verisi takip edildi. Buna göre haziran
ayına ait cari açık 2,97 milyar USD oldu. Beklenti 3,0milyar USD idi. Yurtdışında ise, TSİ 15:30'da ABD'de enflasyon verisi
takip edilecek. Enflasyon verisinde ise hem manşet hem de çekirdekte %0,2 artış bekleniyor. Yıllık olarak manşet
enflasyon ve çekirdek enflasyonun da %2,9 ve %2,3 olması bekleniyor. Dün yıllık ÜFE yıllık %3,3 ile %3,4 olan
beklentilerin bir miktar altında kalmıştı.

EUR/USD: Zayıflayan risk iştahı ile beraber ABD on yıllık tahvil faizi %2,90 seviyesine kadar gerilerken, Dolar endeksi
(DXY) bu sabah 96 seviyesinin üzerinde. EURUSD ise bir süredir destek yaptığı 1,15 civarındaki desteğin altına
gerileyerek 1,1430 seviyesini bu sabah gördü. Halihazırda ABD – Almanya on yıllık tahvil faizlerindeki makas yüksek
kalmaya devam ediyor. Para politikası farklılıkları ve ABD’deki güçlü ekonomik görünüm de paritedeki baskının devam
etmesine neden olabilir. Bugün öğleden sonra ABD’de açıklanacak enflasyon verisi oynaklık yaratabilir. Teknik seviyelere
baktığımızda, olası geri çekilmelerde 1,1430 desteğinin altında 1,1365 seviyesi hedef olabilir. Olası yükselişlerde ise
1,1500/20 önemli direnç bölgesi. Bu seviyenin üzerinde 1,1570 tekrar gündeme gelebilir.
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XAUUSD: Dolar endeksinde yaşanan yükselişle beraber değerli madenin baskı altında kaldığını izledik. Bu sabah Dolar
endeksi (DXY) 96 seviyesinde iken, zayıflayan risk iştahıyla beraber ABD on yıllık tahvil faizleri %2,90’nın altına. Bugün
öğleden sonra ABD’de açıklanacak enflasyon verisi kısa vadeli yön konusunda belirleyici olabilir. Teknik seviyelere
baktığımızda 1.215/16 direncinin üzerinde 1.220/22 yakın direnç bölesi ilk etapta hedef olabilir. Olası geri çekilmelerde ise
1.204,5 desteğinin altında 1.200 ardından 1.195 gündeme gelebilir.
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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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