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USD/TRY: Gelecek hafta Çarşamba günkü Fed toplantısı temkinli bir görünümde beklenirken, dün ABD işsizlik maaş
başvurularındaki sürpriz artış, Fed’den bu sene faiz indirimi bekleyen piyasa katılımcılarını görece destekleyen verilerden
biri oldu. Yurtiçinde ise diplomatik gelişmeler TL varlıkların yönü konusunda belirleyici oluyor. Dün %1,3 yükselen kur
bugün de yukarı yönlü bir görünüm sergiliyor ve şu sıralar 5,92 seviyelerinde bulunuyor. Risk primi göstergemiz 5 yıllık
CDS 486 puan ile yükselişini sürdürüyor. Bugün yurtiçinde cari işlemler dengesi takip edildi. Buna göre, Türkiye'nin cari
işlemler hesabı nisan ayında 1,33 milyar dolar açık verdi. Beklenti cari açığın 1,4 milyar dolar olması yönündeydi. Verinin
kur üzerinde etkisi sınırlı oldu. Diğer taraftan, bugün yurtdışında mayıs ayına ilişkin ABD Perakende Satışlar, Sanayi
Üretimi ve Kapasite Kullanımı ile Rusya Merkez Bankası faiz kararı açıklanacakken, yurtiçinde ise TSİ 14:30’da TCMB
Beklenti Anketi takip edilecektir. Son olarak kurda teknik seviyelere baktığımızda, 5,97 ara direnci ilk etapta ön plana
çıkmakta. Bu seviyenin aşılması durumunda 6,06 seviyesi hedef olabilir. Diğer taraftan, aşağı yönlü hareketlerde, 5,88 ve
5,80 destekleri takip edilebilir.

EUR/USD: ABD verilerini beklerken dolar endeksi (DXY), dünkü kapanışa göre yatay seyretmekte. Düşüş gösteren ABD
10 yıllıkların faizine rağmen dolar endeksi 97 seviyelerinde bulunuyor. EUR/USD paritesi ise şu sıralar 1,1286’larda
seyrediyor. Bu arada IMF Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi’nde büyümenin daha keskin şekilde düştüğü ve
resesyona doğru gidildiği takdirde, bütçe politikasının ekonomiyi desteklemesi gerektiğini ifade etti. Paritede teknik
seviyeler baktığımızda, yukarıda 1,1310 ve 1,1360 sıralı dirençler olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,1265
ve 1,1215 sıralı destekler olarak izlenebilir.
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XAUUSD: Umman Körfezi'ndeki petrol tankerlerine yönelik saldırının ardından güvenli limanlara olan talebin arttığını
izliyoruz. ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi, dün güne %2,12 seviyesinden işlem görmeye başlarken, küresel çapta risk
iştahının baskılanması ve güvenli liman talebinin artmasıyla bugün %2,06 seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Değerli
madende ise bugün 1.355 seviyesinin hemen üzerinde yukarı yönlü hareketler gözleniyor. Altında 1.362 ve 1.375 direnç
seviyeleri takip edilebilir. Diğer yandan, olası düşüşlerde 1.350 desteğinin kırılması durumunda 1.337’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.
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