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USD/TRY: Dün açıklanan Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları sürpriz bir şekildi «şahin» idi. Diğer yandan, ABD’de
açıklanan ÜFE rakamları beklentilerin altında gerçekleşti. Bu gelişmeler sonrasında Dolar endeksinin (DXY) 91,7
seviyesine kadar gerilediğini izliyoruz. Dün en yüksek 92,5 görülmüştü. Dolar / TL de takip ettiğimiz direnç seviyesinin
altında kalarak 3,76’lı seviyelere kadar geriledi. Günün önemli verisi ise TSİ 16:30’da ABD’de açıklanacak Aralık enflasyon
verisi olacaktır. Ana kalemde aylık %0,1 (Yıllık %2,1); çekirdek enflasyonda da aylık %0,2 (Yıllık %1,7) artış beklenmekte.
Beklentilerin üzerindeki bir veride kurda güçlü direnç olarak gözüken 3,81 test edilebilir. Diğer yandan, beklentilere paralel
veya daha bir düşük bir veride 3,81 direncinin altında, 3,7410 seviyesi hedefte kalabilir. Ara destek 3,7565 seviyesinde.
ABD’de açıklanacak diğer veri ise perakende satışlar (beklenti: aylık %0,4 artış). Yurtiçinde ise TSİ 10:00’da merkez
bankası Kasım ayı Ödemeler Dengesi Tablosu’nu açıkladı. Buna göre, Kasım ayında cari açık 4,2 milyar USD oldu.
Beklenti 3,85 milyar USD idi. Veri, Lira varlıklar üzerinde sınırlı da olsa baskı yapmakta. Son olarak, TSİ 14:30’da merkez
bankası, yılın ilk beklenti anketini açıklayacak.

EUR/USD: Dün «şahin» Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları ve ABD’den gelen zayıf ÜFE verisi sonrasında parite
1,2060 seviyesine kadar yükseldi. Günün önemli verisi ise TSİ 16:30’da ABD’de açıklanacak Aralık enflasyonu olacaktır.
Beklentilere paralel veya daha düşük bir veride parite güçlü direnç olarak duran 1,2090 seviyesini kırma denemeleri
yapabilir. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda, 1,2125 ve 1,2180 hedef olabilir. Aksi durumda güçlü bir
enflasyon verisinde parite tekrar 1,20’nin altını test edebilir ve 1,1950 desteği hedef olabilir. ABD’de açıklanacak diğer veri
ise perakende satışlar (beklenti: aylık %0,4 artış).
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XAU/USD: Dün ons altın 1.316 - 1.324 bandında hareket etti ve günü 1.322'den kapattı. Dün açıklanan Avrupa Merkez
Bankası tutanaklarının şahin tonda olması ve ABD’den açıklanan ÜFE verilerinin beklentiyi karşılayamaması sonrasında
dolar endeksi DXY’daki geri çekilmeye paralel ons altında fiyatların yükselmesine neden oldu. Diğer yandan artan
enflasyon beklentileri de değerli madeni desteklemekte. Ons altında yükselişin devam etmesi halinde 1.335 yatay direnci
hedef olabilecekken, ABD’de Aralık ayına ilişkin enflasyon verisinin beklentileri karşılayamaması durumunda söz konusu
seviyenin kırılması gündeme gelebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda da 1.347 ana direnci hedefe girebilir. Ara direnç
1.339,5 seviyesinde. ABD’de ayrıca perakende satışlar verisi takip edilecektir. Güçlü verilerde ise değerli madende geri
çekilmeler görülebilir. Destekler 1.321 – 1.317 ve 1.309 seviyelerinde.
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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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