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USD/TRY: Dün Fed Başkanı Powell faiz artırımı konusunda sabırlı olunacağının mesajını vererek güvercin tutumunu
sürdürdü. Güvercin Fed ile birlikte Gelişmekte Olan Ülke (GOÜ) para birimleri olumlu görüntülerini korumaya devam
ediyorlar. Güvercin Fed dışında ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerinde somut bir gelişme gözlenmese de ilerleme
kaydedilmesi risk iştahını desteklemeye devam ediyor. Bu ortamdan emtia fiyatları da destek bulmaya devam ederken,
Brent petrol de 60 USD’nin üzerinde. Dün pozitif ayrışarak %1,1 oranında değer kazanan TL ise bu sabah kısmi baskı
altında. Ancak, mevcut risk ortamının GOÜ kurlarını desteklemeye devam edebileceğini; dolayısıyla kurdaki bu sabahki
yükselişin sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz. Direnç 5,47 civarında. Söz konusu seviyenin altında 5,38 hedefte kalmaya
devam edebilir. Veri tarafında bu sabah yurtiçinde cari işlemler dengesi takip edildi. Ağustos ayından bu yana cari fazla
veren denge kasım ayında da fazla vermeye devam etti. Kasım ayında beklentilere yakın 986mn USD cari fazla verildi.
Bugün ayrıca saat 14.30'da TCMB bu yılın ilk beklenti anketini açıklayacak. Yurtdışında ise 16.30'da ABD'de aralık ayına
ait enflasyon verileri açıklanacak. Verinin aylık %0,1 azalması bekleniyor.

EUR/USD: Dün geri çekilme eğiliminde olan parite takip ettiğimiz ve daha önce direnç olarak çalışan 100 günlük
ortalamanın da geçtiği 1,1480/1,1500 destek bölgesinden tepki ile karşılaştı. Şu aşamada, dünkü geri çekilmeyi önemli
desteğine dönüş (pull back) olarak değerlendirirken, söz konusu destek bölgesinin üzerinde yükseliş eğilimi devam edebilir.
Bugün öğleden sonra ABD’de açıklanacak enflasyon günün öne çıkan verisi. Paritede olası yükselişlerde ise 1,1545
ardından 1,1580 direnci izlenebilir.
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XAUUSD: Fed’in güvercin mesajlar vermeye devam etmesiyle değerli maden taleple karşılaşmaya devam ediyor. Dün
takip ettiğimiz ara desteğinden tepki ile karşılaşan değerli maden için 1.297 önemli gözüküyor. Bu seviyenin üzerinde 1.303
ardından 1.309 sıralı hedefler olabilir. Geri çekilmelerde ise 1.284 öne çıkan destek seviyesi. Bu desteğin altında 1.278/79
ana destek konumunda.
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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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