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USD/TRY: ABD – Çin ticaret geriliminin artarak devam ettiği ortamda, dün riskli varlıklardan kaçış hızlandı. ABD
borsalarında sert satışlar yaşanırken, Japon Yeni ve Altın değer kazandı. ABD on yıllık tahvil faizi ise %2,40’ın altına
geriledi. Bu sabaha baktığımızda, ABD borsalarını takiben Asya negatif. ABD vadelileri ise tepki alımlarıyla birlikte alıcılı bir
görüntü sergilerlerken, Yen değer kaybediyor. Şu aşamada, Çin’in misillemesinin ardından ABD’nin kalan 300milyar
dolarlık Çin ürünlerine ek vergi getirme ihtimali piyasalardaki olası toparlanmayı sınırlayabilir ki genel algı zayıf. Trump,
önümüzdeki ay yapılacak G20 zirvesinde Çin Devlet Başkanı Şi ile bir zirve yapılacağını söylese de, net bir görüşme
takvimi de yok. Dolayısıyla, ticaret gerilimi piyasada kırılganlık yaratmaya devam edebilir. Küresel çapta risk iştahının zayıf
seyrettiği ortamda, ülke risk pirimizin yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesiyle ( 5 yıllık CDS 492 seviyesinde) TL dün
baskı altında kalarak %1,2 oranında değer kaybetti. Bu sabah ise TL güne zayıf başlasa da, sabahtan yurtiçinde
beklentilerden iyi açıklanan sanayi üretimin (sanayi üretimi mart ayında aylık %2,1 oranında - beklenti %0,9 - artış
kaydederken, yıllık %2,2 - beklenti %4,4 - daraldı.) de etkisiyle bir miktar toparlandı. Ayrıca, risk iştahındaki zayıflama
şiddetinin azalmasıyla Yuan’ın yatay seyretmesi TL’yi kısmen de olsa desteklediği söylenebilir. Şu aşamada, 6,0 desteği
önemli bir ara destek olarak izlenebilir. Gün içerisinde TL’de rahatlama görülmesi ve kurda 5,94 seviyesinin hedeflenmesi
için bu destek kırılmalı. Aksi durumda 6,11 ve 6,15 sıralı dirençler konumunda.

EUR/USD: ABD – Çin ticaret gerilimin fiyatlamalarda baskın olduğu ortamda parite dün 1,1264 seviyesine kadar yükseliş
gösterse de, günü en düşük seviyeden 1,1222 seviyesinden kapattı. Ticaret gerilimin artması tahminen ABD ekonomisiyle
ilgili endişeleri beraberinde getirdi. Bunun da ilk etapta Dolar üzerinde baskı yaptığını; ancak risk iştahındaki belirgin
zayıflamanın daha sonra güvenli liman arayışında yine Dolar’a talep getirdiğini düşünüyoruz. Diğer yandan, ABD ile Çin
arasındaki ticaret gerilimi, ABD’nin, Avrupa’ya koymayı planladığı ithal otomobillere ek gümrük vergisi konusunu arka plana
ittiği söylenebilir. Bu kapsamda, Avro’daki açık porsiyonları da dikkate aldığımızda paritede bant hareketi devam edebilir.
Teknik seviyelere baktığımızda, 1,1250 direncinin üzerinde 1,1290 satış gelebilecek direnç olarak izlenebilir. Olası geri
çekilmelerde ise 1,12 tepki gelebilecek destek olarak takip edilebilir.
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XAUUSD: Dün risk iştahındaki zayıflığın belirginleşmesiyle değerli maden orta vadeli düşüş trendini kırdı. Bu sabah tepki
satışları gözlense de, kırılganlığın devam ettiği söylenebilir ki söz konusu tepki satışlarını, teknik olarak trend çizgisine
dönüş isteği olarak değerlendirmek mümkün. Şu aşamada, Ons Altın’da kar satışlarının sürmesi durumunda 1.290/92
bölgesinden alıcılar güçlenebilir. Bu desteğin üzerinde kalındıkça da 1.310 hedefte kalmaya devam edebilir.
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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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