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USD/TRY: Piyasaların, ana merkez bankaları toplantılarına odaklanmış olduğu günde USDTRY'de 4,65’in üzerinde yukarı
yönlü hareketler gözleniyor. Buna ilaveten, ülke risk primi CDS 298 seviyesine yükselirken, 2 yıllık gösterge faiz ise 11 baz
puanlık artışla 18,97 seviyesine ulaşmış durumda. ABD'de TÜFE dün beklentiler doğrultusunda açıklandı. Manşet
enflasyon %2,8 ve çekirdek enflasyon %2,2 seviyesinde geldi. Bugün TSİ 21:00'da Fed faiz kararını açıklayacakken, 25
baz puan politika faizinde artışa kesin gözle bakılıyor. Bu nedenle asıl Fed'in faiz artırım sayısını 3'te koruyup korumadığı
önemli olacak. Ayrıca bugün ABD'de TSİ 15:30'da ÜFE izlenecek. Veri tarafına baktığımızda bugün yurtiçinde Nisan ayı
sanayi üretimi açıklandı. Buna göre Nisan ayında sanayi üretimi aylık olarak %0,9 oranında artış (Beklenti %0,7) kaydetti.
Yıllık olarak da artış %6,2 olarak gerçekleşti. Teknik seviyelere baktığımızda 4,70 direncinin üzerinde 4,75 hedef olabilir.
Aşağı yönlü hareketlerde ise 4,55 seviyesinin altında 4,46/45 destek bölgesi gündeme gelebilir. Fed kararının açıklandığı
saatlerde oynaklık artabilir.

EUR/USD: Dün Almanya’da açıklanan ZEW endeksi Haziran’da son 6 ayın en düşük seviyesini gösterdi. 85 olarak
açıklanması beklenen endeks 80,6 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Veri öncesi 1,18 üzerinde seyreden EURUSD
paritesinde gün içinde 1.1730’lara kadar geri çekilme izlendi. Kritik Fed kararının beklendiği günde dolar endeksinde (DXY)
değerlenmeye paralel EURUSD’da bugün de zayıflama söz konusu. Fed dışında, TSİ 12'de Euro Bölgesi Sanayi Üretim
verisi kısmi oynaklık yaratabilir. Yarınki Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı toplantısından şahin açıklamalar
beklenirken, varlık alım programını sonlandırmaya yönelik sinyaller dikkatle takip edilecektir. EURUSD'da 1,18 ve 1,1850
dirençleri takip edilebilir. 1,17 ve 1,650 seviyeleri ise ilk etapta gündeme gelebilecek destekler olabilir.
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XAUUSD: Haftanın ikinci işlem gününde 1.293-1.301 dar bandında hareket eden XAUUSD günü 1.296 seviyesinden
kapattı. Risk iştahındaki toparlanma ve dolar endeksindeki (DXY) değerlenmeye paralel bugün ons altında bir miktar
gerileme gözlemliyoruz. Akşamki FED kararı ve sonrasındaki açıklamalar değerli madende yönün netleşmesini
sağlayacaktır. Yukarı yönlü hareketlerde 1.303 direncinin üzerinde 1.312 takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.290
ve 1.285 destekleri gündeme gelebilir.
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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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