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USD/TRY: FED’in faiz indirim beklentileri ile küresel piyasalardaki pozitif görünümle birlikte dün USD/TL kuru %1 düşüş
kaydetti ve günü 5,78 seviyesinden sonlandırdı. Şu sıralar ise kur 5,78-5,79 seviyelerinde işlem görüyor. Risk primi
göstergemiz 5 yıllık CDS de 463 seviyesine gevşemiş durumda. Diğer yandan, yurtiçinde TCMB’nin yarın gerçekleştireceği
PPK toplantısında faizlerde değişikliğe gidilmeyeceğinin anketlerde ağırlık kazandığını görüyoruz. Veri takviminde bugün
TSİ 11.30’da Euro Bölgesi’nde haziran ayına ilişkin Sentix yatırımcı güveni verisi açıklanacak. Bugün ayrıca TSİ 15.30’da
ABD’de mayıs ayına ilişkin ÜFE verileri açıklanacak. Yurtiçinde veri takvimi bugün de sakinliğini koruyor. Son olarak kurda
teknik seviyelere baktığımızda, 5,73 ara desteği ilk etapta ön plana çıkmakta. Bu seviyenin kırılması durumunda 5,66
seviyesi hedef olabilir. Diğer taraftan, yukarı yönlü hareketlerde, 50 günlük ortalamanın da geçtiği 5,90 seviyesinin
geçilmesi halinde yukarıda 5,96 direnci güçlü gözükmekte.

EUR/USD: ABD’nin, Meksika mallarına yönelik ek gümrük vergisi kararını kaldırmasını kapsayan anlaşmanın, dün Meksika
Pesosu, Güney Afrika Randı ve TL başta olmak üzere GOÜ para birimlerinde dolara karşı değer kazanımlarını desteklediği
görüldü. Dolar endeksi, bugün sabah saatlerinde dünkü kapanışa göre yatay ve 96,7 seviyelerinde. EUR/USD paritesi de
1,1325’lerde bulunuyor. Paritede yukarıda 1,1350 ve 1,1390 sıralı dirençler olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde
ise 1,1290 ve 1,1230 sıralı destekler olarak izlenebilir.
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XAUUSD: Küresel çapta risk iştahının artması ve güvenli liman talebinin azalmasıyla birlikte pazartesi günkü kazançları
ardından ABD tahvilleri, bugün görece sakin bir seyir izliyor. ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi, dün güne %2,12
seviyesinden işlem görmeye başlarken, gün içerisinde %2,11-%2,15 bandında hareket etti. 10 yıllıkların faizi şu sıralar
saatlerinde %2,15 seviyelerinde. Değerli madende aşağı yönlü hareketlerin hızlanması durumunda, 1.313 ve 1.303 destek
seviyeleri takip edilebilir. Diğer yandan, olası yükselişlerde 1.335 direncinin kırılması durumunda 1.345’e 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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