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USD/TRY: Yurtiçinde bugün TSİ 14:00’te TCMB faiz kararı; yurtdışında ise TSİ 15:30’daki ABD enflasyonu günün öne çıkan
iki gelişmesi. Enflasyondaki artış ve büyümedeki olumlu performans ile birlikte TCMB’den faizlerde bir değişiklik beklenmiyor.
Efektif olarak kullanılan Geç Likidite Penceresi borç verme faiz oranı %12,25 seviyesinde. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti
de %12’de. Faizlerin değişmemesi ve karar metninde şahin duruşun korunacağı yönünde mesajlar verilmesi durumunda
kurda tekrar aşağı yönlü baskı görülebilir. Ancak, ABD’de açıklanacak enflasyon verisinin iyi gelmesi durumunda olası Dolar
güçlenmesi söz konusu geri çekilmeyi gölgede bırakabilir. Şu an için büyümeden çok Fed’in enflasyon verilerini özellikle aylık
verilere önem verebileceğini düşünüyoruz. Aylık veride de (beklenti: %0,3, çekirdek %0,2) olumlu beklentiler varken, Dolar’da
bu fiyatlamanın sınırlı da olsa oluştuğunu gözlemliyoruz. Diğer yandan, Cumhuriyetçi liderlerin vergi reformlarının
uygulanabileceğine yönelik umutlu açıklamaları Dolar’ı destekleyen önemli bir etmen oldu. Dolar dün Gelişmekte Olan Ülke
Kurlarına göre değer kazanırken, TL Dolar karşısında %0,7 oranında değer kaybederek görece zayıf performans gösterdi. Bu
sabah da Çin’deki makro verilerin beklentilerin altında kalması ile birlikte risk iştahı zayıflama eğiliminde. TL de hafif baskı
altında. Öğleden sonra TCMB kararı ve ABD enflasyonu kur üzerinde belirleyici olacaktır. Teknik olarak baktığımızda, 3,4750
direnci önemli gözükmekte. Bu seviyenin aşılması durumunda 3,5040 seviyesi hedeflenebilir gözükmekte. Diğer yandan, 3,45
desteğinin altında ise 3,4250 seviyesine kadar geri çekilme gözlemlenebilir.

EUR/USD: ABD’de reformların gecikmeli de olsa uygulanabileceğine yönelik umutlar Dolar’ın küresel çapta değer
kazanmasıyla sonuçlandı. Dün en yüksek 1,1994 seviyesini gören parite Dolar’daki güçlenme ile birlikte günü 1,1885
seviyesinden kapattı. Reformlar ile ilgili haber akışının yanı sıra, piyasalar öğleden sonra açıklanacak enflasyon verisine
odaklanmış durumdalar. Olası iyi bir veride paritedeki geri çekilme devam edebilir ve 1,1820 desteği gündeme gelebilir. Bir
sonraki destek ise 1,1775 seviyesinde iken yakın destek 1,1850 seviyesinde. Diğer yandan, verinin beklentileri
karşılayamaması durumunda ise 1,1950 direnci tekrar test edilebilir. Öncesinde 1,1920 desteği takip edilebilir. Ana direnç ise
1,20 seviyesinde. Zayıflayan risk iştahı sabahında parite 1,19’un hafif altında yatay bir görüntü sergilemekte.
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XAU/USD: Dolar’daki küresel toparlanmaya paralel değerli maden dünü takip ettiğimiz 1.323 direncinden düşüşle kapattı.
ABD 10 yıllıkları da %2,20’yi test etti. Bugün ise ons altında 1.319-1.324 dar bandında yatay yukarı hareketler gözleniyor. Veri
tarafında ise bugün TSİ 15:30'da açıklanacak ABD tüketici fiyatları endeksi sarı metalde kısmi oynaklık yaratabilir. Teknik
olarak değerli madende aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.317 ve 1.312 sıralı destekleri izlenebilir. Olası
yükselişlerde ise 1.330 ara direncinin üzerinde 1.335 direnci takip edilebilir.
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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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