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USD/TRY: Risk iştahının nötr olduğu günde Gelişmekte Olan Ülke para birimleri de net bir yön çizemiyorlar. Her ne kadar
bu hafta ABD’de açıklanacak makro veriler, şirket karları ve birçok Fed yetkilisinin konuşması fiyatlamalarda etkili
olabilecek gelişmeler olsa da, geçen hafta Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının ardından oluşan faiz indirim beklentileri
piyasaya katalizörlük etmeye devam edebilir. Yurtiçi fiyatlamalarda ise, Doğu Akdeniz ve S400 ile ilgili haber akışı yakından
izlenirken, ülke risk primimiz (5 yıllık CDS) 400’ün hafif de olsa altına gerilemiş durumda. Bu gelişmeler kapsamında, yurtiçi fiyatlamaları etkileyebilecek yeni bir haber akışına kadar- kurda bant hareketi görülebilir. Teknik seviyelere
baktığımızda da, 5,7350 ve 5,76 sıralı dirençler. Olası geri çekilmelerde ise 5,69 ve 5,65 sıralı destekler olarak izlenebilir.
Veri tarafında, bu sabah yurtiçinde nisan dönemine ait işsizlik oranı takip edildi. Buna göre, nisan dönemindeki işsizlik oranı
%13 oldu. Önceki %14,1 idi. Yurtdışında ise, ABD'de TSİ 15.30'da perakende satışlar, TSİ 16.15'te sanayi üretimi ve
kapasite kullanım oranı açıklanacak. Almanya'da da TSİ 12'de temmuz ayına ait ZEW endeksi izlenecek. Bugün ayrıca
Atlanta, Chicago ve Dallas Fed Başkanları'nın konuşması bulunuyor.

EUR/USD: Merkez bankalarından güvercin beklentiler paritenin net bir yön çizmesini engellediği söylenebilir. Bu sabah da
bant hareketi yapan paritede, ABD ve Avrupa’da açıklanacak verilerin oynaklık yaratma ihtimali olsa da; söz konusu
verilerin kalıcılı bir trend oluşturma ihtimalini düşük buluyoruz. Bu kapsamda, paritede bant hareketi görülebilir. Teknik
seviyelere baktığımızda, sıralı destekler 1,1230 ve 1,12 seviyelerindeyken; sıralı dirençler olarak 1,1290 ve 1,1325
izlenebilir.
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XAUUSD: Nötr risk ortamında net bir yön çizemeyen değerli madende, 1.410 – 1.417 şu aşamada kısa vadeli hareket alanı
olarak duruyor. Söz konusu bandın yukarı kırılması durumunda 1.426 direnci hedef olabilir. Olası düşüşlerde ise 1.402
tepki gelebilecek destek olarak izlenebilir. Haftanın ilk işlem gününde değer kazanan Dolar, bu sabah da hafif de olsa
yukarı yönlü bir eğilim gösterirken Dolar endeksi (DXY) 97 seviyesinde. Şu aşamada, Dolar’daki yükselişin devam etmesi
değerli maden üzerinde sınırlı etki yapabileceğini düşünüyoruz.
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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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