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USD/TRY: Risk iştahındaki iyimserlik dün ABD'den beklentilerden daha iyi gelen enflasyon verisi ve Trump'ın ticaret
gelişmeleri ile ilgili açıklamalarına karşın devam ediyor. Trump, Çin'in söz verilmesine rağmen ABD'den tarım ürünlerini
satın almadığını söyledi. Her ne kadar bu açıklama ticaret gerilimini tekrar gündeme getirse de, piyasayı domine edecek bir
gelişme değil. Diğer yandan, dün iyi gelen enflasyon verisine karşın Fed'in faiz indirim döngüsünde olması nedeniyle
piyasalar bozulmadı. Bu kapsamda, söz konusu gelişmelerin Gelişmekte Olan Ülke kurları üzerinde sınırlı bir etki yaptığını
ve Powell’ın güvercin açıklamalarının fiyatlamalarda baskın olmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Sonuç olarak, Gelişmekte
Olan Ülke kurları haftanın son işlem gününde bant hareketi yapabilecekken, Dolar / TL de 5,66 – 5,73 bölgesinde
dalgalanabilir. Veri tarafında, bu sabah yurtiçinde mayıs ayına ait sanayi üretim verisi takip edildi. Buna göre, mayıs ayında
sanayi üretimi aylık %1,3 artarken, yıllık %1,3 oranında düşüş gösterdi. Yıllık bazda sanayi üretiminin, mayıs ayında düşüş
hızını yavaşlatarak %2,4 oranında gerilemesi beklenmekteydi. Yurtdışına baktığımızda ise TSİ 12'de Avrupa Bölgesi'nde
mayıs ayına ait sanayi üretimi ve TSİ 15.30'da haziran ayına ait ABD ÜFE verileri takip edilecek.

EUR/USD: Dün ABD’den iyi gelen enflasyon verisi ve ECB'nin haziran ayındaki toplantısına ilişkin tutanaklarında ECB
yönetim kurulunun, artan belirsizlik ortamında Avrupa Bölgesi ekonomisine daha fazla teşvik sağlamaya hazır olduğuna
yönelik açıklamalar paritede yükseliş isteğini azaltsa da, Powell’ın güvercin açıklamalarının fiyatlamalarda baskın olmaya
devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu kapsamda, paritenin 1,1240 desteğinin üzerinde kalarak 200 günlük ortalamanın da geçtiği
1,1325 direncine doğru düşük momentumda da olsa hareketlenebileceğini düşünüyoruz. Ara direnç 1,1290 seviyesinde.
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XAUUSD: Dün ABD’den beklentilerden iyi gelen enflasyon verisine karşın Powell’ın güvercin açıklamalarının fiyatlamalarda
baskın olmaya devam edebileceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda, değerli maden 1.402 desteğinin üzerinde kalarak 1.425
direncine doğru düşük momentumda da olsa hareketlenebileceğini tahmin ediyoruz. Ara direnç 1.417 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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