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USD/TRY: Dün küresel belirsizliklere dikkat çekerek ekonomideki aşağı yönlü risklere işaret eden Fed Başkanı Powell, faiz
indirim sinyali verdi. Açıklamalardan sonra özellikle 50 baz puan faiz indirim ihtimalinin (%25'e çıktı) artması piyasalara
ilave destek sağladı. Dünkü olumlu havanın ardından, bu sabah da küresel çapta risk iştahındaki pozitif görüntü devam
ediyor. Gelişmekte Olan Ülke (GOÜ) para birimleri ile birlikte TL de Dolar'a karşı primli. Benzer içerikli konuşmanın Fed
Başkanı tarafından bugün de yapılması beklenirken, veri tarafında öğleden sonra ABD’de açıklanacak enflasyon verisi
önemli olacaktır. Beklentilerin altındaki bir veri GOÜ para birimlerini desteklemeye devam edebilir ki Dolar /TL de 5,63
desteğini test edebilir. Diğer yandan ülke risk primimiz (5 yıllık CDS: 397) yatay kalırken, geri çekilmenin sürmesi
durumunda 5,63 desteğinden tepki gelebilir. Yükselişlerde ise 5,71 şu aşamada direnç. Ek olarak, yurtiçinde bu sabah
mayıs ayına ait cari işlemler dengesini takip edildi. Buna göre cari işlemler hesabı mayıs ayında 151 milyon dolar fazla
verdi.

EUR/USD: Fed Başkanı Powell’ın faiz indirim sinyali vermesiyle Dolar değer kaybederken, parite dünkü yükselişini bugün
de koruyor. Öğleden sonra ABD’de açıklanacak enflasyon verisi şu aşamada yakından izlenecekken, parite 1,1235
desteğinin üzerinde kalarak 200 günlük ortalamanın da geçtiği 1,1325 direncini hedefleyebilir. Ek olarak, bugün Avrupa
Merkez Bankası toplantı tutanakları izlenecektir.
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XAUUSD: Powell’ın faiz indirimine açık kapı bırakmasıyla 50 baz puan faiz indirim ihtimalinin de artması Dolar’ı
baskılarken, anti-kur olarak bilinen değerli madeni destekledi. Bugün ABD’de açıklanacak enflasyon verisi yakından
izlenecekken, Ons Altın’ın 1.4212 desteğinin üzerinde kalarak 1.437/39 yakın zirvesini tekrar test edebileceğini
düşünüyoruz. Ara destek ve direnç ise sırasıyla 1.417 ve 1.427 seviyesinde.
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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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