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USD/TRY: Ticaret gerilimin piyasalar üzerinde yarattığı baskı kısmen hafiflerken, bu sabah risk iştahı nötr. ABD on yıllık
tahvil faizi %2,40’ın hafif üzerinde seyrederken, Japon Yen’i ve Çin Yuan’ı yatay. Ancak, Çin'in misillemesinin ardından
ABD'nin kalan 300 milyar dolarlık Çin ürünlerine ek vergi getirme ihtimali piyasalardaki olası toparlanmayı sınırlandırdığı
söylenebilir ki kırılganlığın bittiğini söylemek için erken. Gelişmekte Olan Ülke para birimleri de hafif baskı altındalar. Diğer
yandan, ticaret gelişmeleri dışında piyasaların odağının bir miktar makro verilere kaydığı söylenebilir. Çin’den bugün
beklentilerin altında kalan verilerin ardından teşviklerin gündeme gelmesi Çin varlıklarını destekliyor. Bugün TSİ 15.30'da
ABD'de nisan ayına ilişkin perakende satışlar (aylık %0,2) verisi bu kapsamda yakından izlenecektir. İyi bir veri risk iştahını
destekleyebilir. Ancak, yukarıda belirttiğimiz gibi ticaret gerilimin devam etme riski olası toparlanmayı sınırlayabilir. Yurtiçi
fiyatlamalara baktığımızda, ülke risk primimizin (5 yıllık CDS 490 seviyesinde) yüksek seviyede kalmaya devam ettiği
ortamda kurda dalgalanma devam ediyor. Şu aşamada yurtdışının bir miktar sakinleşmesiyle kurda kısa vadeli yön arayışı
devam edebilir. Bu kapsamda, 6,0 – 6,09 bandında dalgalanma görülebilir. Aksi durumda, söz konusu bandın dışında 5,94
destek, 6,15 ise direnç konumunda. Ek olarak, bugün yurtiçinde şubat dönemine ait işsizlik rakamları takip edildi. Buna
göre şubat döneminde işsizlik oranı %14,7 oldu. Beklenti %15 idi.

EUR/USD: Dün İtalya kaynaklı haber akışının ve Almanya’da mayıs ayına ilişkin ZEW beklentiler endeksinin beklentiler
altında kalması ile Avro’nun baskı altında kaldığını gözlemledik. İtalyan Başbakan Yardımcısı, istihdamı desteklemek için
AB'nin bütçe açığı/GSYH hedefinin aşılabileceğini söyledi. Dün Avro’daki baskının önemli etkisiyle parite de 1,12
seviyesine kadar geriledi. Kapanış ise 1,1206 seviyesinden gerçekleşti. Bu sabah ise dünkü kapanış seviyesine yakın
hareket eden paritede, 1,12 seviyesinin önemi arttığı söylenebilir. Söz konusu haber akışının dışında Çin’den açıklanan ve
beklentilerin altında kalan veriler Avro üzerinde etkisini gösterebilir ki 1,12 desteğinin altında 1,1175 sonra 1,1135/50
bölgesi hedef olabilir. Avro’daki açık pozisyonları dikkate aldığımızda ise buradan tepki görülebilir. Diğer yandan, olası
yükselişlerde 1,1245 direncinden satış görülebilir. Özetle, aşağı yönlü riskler bir miktar artsa da, paritede bant hareketi
yapma eğilimi devam edebilir.
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XAUUSD: Küresel risk iştahının nötr olduğu günde değerli madende kar realizasyonları devam ediyor. Ancak, ticaret
gerilimi kaynaklı kırılganlığın henüz bitmediği söylenebilir. Bu kapsamda, değerli maden 1.290 desteğinin üzerinde
tutunarak 1.310 seviyesine doğru yükseliş isteği sergileyebilir. Bugün öğleden sonra ABD'de açıklanacak nisan ayına ilişkin
perakende satışlar verisi kısmi oynaklık yaratabilir.
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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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