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USD/TRY: Dolar endeksi, Fed’den faiz indirim beklentilerinin canlılığını korumasıyla birlikte mart ayından bu yana en düşük
seviye olan 96,4 seviyesinden çok uzaklaşmıyor. Şu sıralar ise, 96,6 seviyelerinde bulunuyor. Cuma günü beklentilerden
zayıf açıklanan tarım dışı istihdam verisi ardından bugün de ABD enflasyon verisinin beklentileri karşılayamaması halinde
dolardaki kısmi zayıflığın sürdüğünü görebiliriz. Dün ABD’de mayıs ayına ilişkin aylık ÜFE %0,1 ile beklentilerle uyumlu
gelmesine karşın, yıllık bazda ÜFE %1,8 seviyesiyle beklentilerin altında kalarak Ocak 2017’den bu yana en düşük
seviyeye geriledi. Risk primi göstergemiz 5 yıllık CDS de 471 seviyesinde. Veri tarafında bugün yurtdışında ABD TÜFE ve
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin konuşmaları takip edilecekken, yurtiçinde ise TCMB'nin faiz kararı yakından
izlenecek. TCMB'nin faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmesi genel olarak beklenmiyor. Son olarak kurda teknik seviyelere
baktığımızda, 5,77 ara desteği ilk etapta ön plana çıkmakta. Bu seviyenin kırılması durumunda 5,68 seviyesi hedef olabilir.
Diğer taraftan, yukarı yönlü hareketlerde, 50 günlük ortalamanın da geçtiği 5,90 seviyesinin geçilmesi halinde yukarıda
5,93 direnci gündeme gelebilir. Yakın direnç olarak 5,85 takip edilebilir.

EUR/USD: Fed’den faiz indirim beklentilerinin canlılığını koruması dolar endeksinin 96,4’lerden uzaklaşamamasına sebep
oluyor. Dolardaki zayıflıkla birlikte EUR/USD’da dün 1,1340 seviyesi test edildi. Bugün ise bu seviyenin aşıldığını ve
1,345’in test edildiğini izliyoruz. Paritede yukarıda 1,1365 ve 1,1415 sıralı dirençler olarak takip edilebilir. Olası geri
çekilmelerde ise 1,1313 ve 1,1261 sıralı destekler olarak izlenebilir.
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XAUUSD: Dün ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi, küresel çapta risk iştahının canlılığını koruması ve güvenli liman
talebinin azalmasıyla birlikte, gün içerisinde %2,18 seviyesine kadar yükseldi. ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi şu
sıralarda ise %2,13’ün altında seyretmekte. Değerli madende aşağı yönlü hareketlerde, 1.324 ve 1.319 destek seviyeleri
takip edilebilir. Diğer yandan, olası yükselişlerde 1.343 direncinin kırılması durumunda 1.354’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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