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USD/TRY: Türk Lirası’nda belirgin pozitif ayrışma dün de devam etti. TL dün Dolar karşısında %2,5 oranında değer
kazandı. Dün 5,9240 seviyesinden kapatan Dolar / TL bu sabah 5,90 civarında seyrediyor. Günün önemli gelişmesi de
bugün yapılacak Rahip Brunson davası. ABD'li rahip Andrew Brunson için ara karar duruşması bugün İzmir'de yapılacak.
Sabah 10 civarında başlaması beklenen davada, karar sonrası oynaklık artabilir. Teknik seviyelere baktığımızda, 5,72/75
destek, 6,12/15 ise direnç bölgesi olarak izlenebilir. Yurtdışına baktığımızda, Trump'ın FED'in faiz politikasını eleştirmesinin
ardından Dolar küresel çapta baskı altında kalırken, dün ABD'de eylül enflasyonun beklentilerin altında kalmasıyla baskı bir
miktar daha belirginleşti. Dolar endeksi (DXY) 95 seviyesinde. Veri tarafında ise saat 17’de ABD’de açıklanacak ve kura
etkisi sınırlı olması muhtemel ekim ayına ait Michigan tüketici güven endeksi takip edilecektir. Verinin 100,1'ten 100,5'e
yükselmesi bekleniyor.

EUR/USD: Trump’ın açıklamaları ile baskı altında kalan Dolar, dünkü enflasyon verisinin de beklentilerin altında kalmasıyla
baskı altında kalmaya devam etti. Parite de Dolar’daki zayıflıkla beraber yükseliş kaydederken, dünkü kapanış 1,1594
seviyesinden gerçekleşti. Haftanın son işlem gününde parite üzerinde sınırlı etki edebilecek ABD Michigan tüketici güven
endeksi takip edilecekken, paritede yükseliş denemeleri devam edebilir. Önemli direnç ise 1,1620 seviyesinde.
Yükselişlerin ivmelenmesi için bu seviyenin geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu seviyenin geçilmesi durumunda 1,1670
ilk hedef olabilir. Diğer yandan, olası düşüşlerde 1,1550 yakın destek olarak takip edilebilir.
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XAUUSD: Trump’ın FED’in faiz politikasını eleştirmesi ve dün enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması ile zayıflayan
Dolar’la birlikte anti – kur olarak bilinen Ons Altın yaklaşık bir buçuk aylık yatay bandını yukarı yönde kırdı. Dün en yüksek
1.226,3 seviyesini gören ve 1.224,7 seviyesinden kapatan değerli maden bugün kar realizasyonları ile karşılaşmakta. Kar
realizasyonlarının sürmesi durumunda 1.210/13 destek bölgesinden tepki gelebilir ve tekrar dünkü en yüksek seviyeyi test
edebilir. Söz konusu seviyenin geçilmesi durumunda ise 1.239 potaya girebilir.
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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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