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USD/TRY: ABD – Kuzey Kore gerginliği piyasalarda fiyatlanmaya devam ediliyor. Oynaklıkta artış gözlemlerken, VIX endeksi
16 seviyesine kadar yükselmiş durumda. Ons Altın ise 1.289 seviyesine kadar yükseliş kaydetti. Gerginlik aşamasında bir
süre yatay hareket eden Japon Yen’i ise tekrar taleple karşılaştı. Negatif risk ortamı hisse senetlerinde de önemli satışlara yol
açarken, küresel risk endeksi S&P500 %2’nin üzerinde değer kaybetti. Yılbaşından itibaren iyimser risk ortamı da jeo-politik
endişelerle şu anda sekteye uğramış gözüküyor. Diğer yandan, zayıf risk ortamı Gelişmekte Olan Ülkelere olan etkisi daha
az. Kurlar genel olarak kısmi baskı altında kalmış durumdalar. Dolar / TL de beklediğimiz gibi sınırlı baskı altında kaldı. Bir
yandan, jeo-politik gelişmeler takip edilirken, diğer yandan bugün TSİ 15:30’da ABD’de enflasyon rakamı önemli olacaktır.
Dün ÜFE endeksi %0,1 aylık artış beklentisine rağmen %0,1 oranında düşmüştü. Geçen ay sabit kalan TÜFE’nin ise bu ay
%0,2 oranında artış kaydetmesi bekleniyor. Olumlu bir veri kur üzerindeki baskıyı artırabilir. Öte yandan, dün Fed’in New York
Şubesi Başkanı William Dudley, enflasyonun %2 hedefine ulaşmasının zaman alacağını belirtti. Bugün TSİ 16:40’da FOMC
üyeleri Kaplan ve daha önemli olabilecek Kashkari’ın (TSİ 18:30) konuşmaları izlenecektir. Yurt içinde ise Cari Denge verisi
izlendi. Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre Haziran ayında 3,76 milyar USD cari açık verildi. Beklenti 3,90 milyar
USD yönündeydi. Son olarak, teknik olarak baktığımızda, 3,53 direncinin üzerinde baskı devam edebilir ve 3,5470 direncinin
üzerinde 3,5620 seviyesi hedef olabilir. Bir sonraki direnç 3,5790 seviyesinde. Diğer yandan, 3,53 desteğinin altında 3,5120
seviyesi hedef olabilir.

EUR/USD: Dün ABD’den gelen ÜFE verisinin zayıf gelmesi ve Dudley’in enflasyonun %2 hedefine ulaşmasının zaman
alacağını belirtmesi sonrasında paritede yükseliş izledik. En yüksek 1,1785 seviyesini gören parite 1,1773 seviyesinden günü
kapattı. Bugün ise TSİ 15:30’da açıklanacak ABD enflasyonu hafta kapanışın nasıl olacağını belirleyebilir. İyi bir veride 1,17
desteği kırılabilir ve 1,1670 ardından 1,1630 seviyesi hedef olabilir. Zayıf bir veride ise 1,1820 ardından 1,1875 seviyesi takip
edilebilir. Diğer yandan, jeo-politik riskler takip edilmeye devam edilirken, FOMC üyelerinden Kaplan ve Kashkari’nin
açıklamaları takip edilecektir.
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XAU/USD: Değerli maden dün 1.275 - 1.288 aralığında hareket etti ve günü 1.286'dan kapattı. Beklentilerden düşük gelen
Temmuz ayı ÜFE’si ABD on yıllık tahvil faizlerinin %2,20’nin altına sarkmasına neden oldu. Amerika ve Kuzey Kore
arasındaki gerginliğin devam etmesi güvenli limandaki yükselişte önemli bir katalizör oldu. Jeo-politik gelişmelerin yanı sıra
bugün ABD'de açıklanacak TÜFE rakamları ve FOMC üyeleri Kaplan ve Kaskari’nin açıklamaları takip edilecektir. Teknik
seviyelere baktığımızda, şu sıralar 1.285 civarında hareket eden değerli madende yükselişin sürmesi durumunda 1.292/95
direnç bölgesi izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.2780 desteğinin altında 1.272 seviyesi 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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