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USD/TRY: Dün TCMB’nin politika faizi olan 1 hafta vadeli repo faizini sabit tutması ardından ilk tepki olarak 5,81
seviyesinden 5,77 seviyesine gevşeyen kur kapanışı 5,81 seviyesinden yaptı. Her ne kadar Merkez Bankası önümüzdeki
toplantısına yönelik net bir gevşeme sinyali vermese de TL’deki ılımlı seyrin sürmesi de dikkate alınarak Merkez
Bankası’nın 25 Temmuz’daki PPK toplantısında, enflasyon patikasıyla uyumlu olarak faiz indirimine başlaması olası
görülebilir. ABD tarafında ise zayıf veriler gelmeye devam etti. ABD’de aylık bazda TÜFE mayısta %0,1 oranında arttı ve
yıllık bazda ise %1,8 oranında artarak beklentilerin altında kaldı ve bir önceki ayki %2 seviyesinin altına sarktı. Bu
kapsamda, ABD’de önceki gün açıklanan ve beklentilerden zayıf gelen yıllık bazda ÜFE verisinin ardından, TÜFE’de de
ılımlı seyrin devam etmesi, piyasalarda Fed'in bu sene faiz indirimine yönelik beklentileri artırmakta. Nitekim, Fed Başkanı
Jerome Powell, geçen haftaki konuşmasında enflasyonda kalıcı düşüş olması durumunda para politikasında değişikliğe
gidebileceklerini belirterek faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendirmişti. USD/TL kuru bu sabah ise 5,82 seviyesinde. Risk
primi göstergemiz 5 yıllık CDS 470’i gösteriyor. Veri takvimi açısından görece sakin bir güne başlıyoruz. TSİ 12’de Euro
Bölgesi’nde nisan ayına ilişkin sanayi üretim verileri açıklanacak. Ayrıca bugün Euro Bölgesi Maliye Bakanları (Eurogroup)
Toplantıları bulunuyor ve özellikle İtalya’nın bütçe görünümü ile ilgili kararlar piyasalar tarafından yakından izlenebilir. Diğer
yandan, bugün İsviçre Merkez Bankası’nın faiz kararı da bulunuyor. Son olarak kurda teknik seviyelere baktığımızda, 5,78
ara desteği ilk etapta ön plana çıkmakta. Bu seviyenin kırılması durumunda 5,70 seviyesi hedef olabilir. Diğer taraftan,
yukarı yönlü hareketlerde, 50 günlük ortalamanın da geçtiği 5,91 seviyesinin geçilmesi halinde yukarıda 5,94 direnci
gündeme gelebilir. Yakın direnç olarak 5,86 takip edilebilir.

EUR/USD: Trump'ın Rusya'nın Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattı projesine yaptırım getirmeyi düşündüğünü belirterek,
Almanya'yı enerji alanında Rusya'ya bağımlı olmasına karşı uyarmasının ardından Euro'nun kısmi bir baskı altında
olduğunu görüyoruz. Kapanışı 1,13 seviyesinin altında yapan parite şu sıralar bu seviyelerde yatay bulunuyor. Dolar
endeksi dün %0,3 yükseldikten sonra bugün 96,9 seviyesinde bulunuyor. Paritede teknik seviyeler baktığımızda, yukarıda
1,1321 ve 1,1371 sıralı dirençler olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,1273 ve 1,1223 sıralı destekler olarak
izlenebilir.
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XAUUSD: Küresel risk iştahının zayıf olmasıyla birlikte güvenli limanlara yönelmenin arttığı bir güne başlangıç yapıyoruz.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi, küresel çapta risk iştahının baskılanması ve güvenli liman talebinin artmasıyla bugün
%2,11 seviyelerine yakın dalgalanmakta. Değerli madende ise dün 1.340 test edildi ve kapanış 1.333’den gerçekleşti.
Bugün ise 1.338 seviyesinin hemen altında hafif yukarı yönlü hareketler gözleniyor. Altında yukarı yönlü hareketlerde,
1.343 ve 1.354 direnç seviyeleri takip edilebilir. Diğer yandan, olası düşüşlerde 1.332 desteğinin kırılması durumunda
1.322’ye kadar bir geri çekilme 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.

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Araştırma
e-mail: arastirma@ziraatyatirim.com.tr
Genel Müdürlük Pazarlama
Levent Mah. Gonca Sokağı No.22 (Emlak Pasajı) Kat.1 34330 Beşiktaş İSTANBUL
+90 212 339 8080 / info@ziraatyatirim.com.tr

Aracılık Hizmetleri Servisi
0 850 22 22 979 / 44 44 979
Yurt çapındaki tüm T.C. Ziraat
Bankası A.Ş. Şubeleri

