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USD/TRY: Yurtdışında risk iştahının azaldığı ve Gelişmekte Olan Ülke kurlarında kısmi baskının devam ettiği ortamda, Türk
Lirası da satıcılı. Sepet kur (1 USD 1 EUR ortalaması) %0,2 yukarıda. Ülke risk primi (5 yıllık CDS) 215 seviyesine, gösterge
iki yıllık tahvil faizinin de %13,82’ye yükseldiğini izliyoruz. Bugün yapılacak hazine ihaleleri faizler üzerinden kuru etkileyebilir.
Ayrıca, ABD on yıllık tahvil faizlerinin %2,40’ın üzerine çıkma eğiliminde olduğunu hatırlatalım. Diğer yandan, haftanın verisi
olan yarınki ABD enflasyonu öncesinde bugün Almanya’da yapılacak konferansta Yellen ve Draghi’nin konuşmaları takip
edilecektir. Halihazırda FED’in Aralık ayı faiz artırımı ve şahin duruşu bilinirken, Draghi’nin konuşması ön plana çıkabilir.
Öncesinde ise ECB üyelerinden karışık açıklamalar gelmekte. ECB üyesi Nowotny’nin «şahinvari» açıklamalarına rağmen,
Constancio «güvercin» açıklamalarda bulundu. Ancak Avro’nun dirençli durduğunu izliyoruz. Bu da bugünkü konuşmada
Draghi’den «şahin» tonda konuşma beklentisiyle ilgili olabilir. Bu yöndeki olası bir konuşma kur üzerinde baskı yaratabilir.
Normalde bu yöndeki bir konuşma parite üzerinden kura olumlu yansıması beklenir; ancak, sıkılaştırma süreci artan tahvil
faizleri ile sonuçlanabilir ki bu da kuru baskılayabilir. Son olarak, teknik olarak baktığımızda üçgen formasyonu çalışması
yapan kurda üçgen üst bandı 3,8880 seviyesinde geçmekte. Alt band ise 3,8550 seviyesinde. Üst bandın kırılması
durumunda, 3,93/94 hedef olabilir. Diğer yandan, 3,8550 desteğinin altında 3,82 seviyesi hedef olabilir.

EUR/USD: Haftanın verisi olan yarınki ABD enflasyonu öncesinde bugün Almanya’da yapılacak konferansta Yellen ve
Draghi’nin konuşmaları yakından izlenecektir. Halihazırda FED’in Aralık ayı faiz artırımı ve şahin duruşu bilinirken, Draghi’nin
konuşması ön plana çıkabilir. Öncesinde ise ECB üyelerinden karışık açıklamalar gelmekte. ECB üyesi Nowotny’nin
«şahinvari» açıklamalarına rağmen, Constancio «güvercin» açıklamalarda bulundu. Ancak Avro’nun dirençli durduğunu
izliyoruz. Oynaklığın da artmakta ve yukarı yönlü riskler fiyatlanmakta. Bu da bugünkü konuşmada Draghi’den «şahin» tonda
konuşma beklentisiyle ilgili olabilir. Bugün ayrıca ZEW endeksi ve Avrupa üçüncü çeyrek verisi takip edilecek. Teknik olarak,
paritenin 1,1680 seviyesinin üzerinde tutunması durumunda 1,1730 direncini zorlayabilir. Bu seviyenin de üzerinde 1,1780
direnci takip edilebilir. Öte yandan, olası geri çekilmelerde ise, 1,1660 desteğinin altında 1,1620 ve 1,1590 destekleri takip
edilebilir.
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XAU/USD: Haftanın ilk işlem gününe 1.276'dan başlayan ons altın günü 1.278 seviyesinden kapattı. ABD 10 yıllık tahvil
faizinin %2,40’ın üzerine atması değerli madende yukarı yönlü hareketleri engelliyor. Şu aşamada ons altında 1.280
seviyesinin kırılması halinde 1.284 hedef olabilir. Diğer taraftan, olası düşüşlerde 1.272 ve 1.267 sıraları destekleri takip
edilebilir. Yarınki ABD TÜFE verisi öncesi günün önemli verisi olan ABD Eylül ayı ÜFE'si TSİ 16:30'da açıklanacak. Ayrıca,
bugün Almanya’da yapılacak konferansta merkez bankası başkanlarının konuşmaları izlenebilir.
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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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