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USD/TRY: Geçen hafta baskı altında kalan Gelişmekte Olan Ülke (GOÜ) kurlarıyla beraber değer kaybeden (%1,1) TL’nin,
cuma gecesi kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in not indirimine sınırlı tepki verdiğini ve bu sabah bir miktar
toparlandığını izliyoruz. GOÜ kurları ise yatay. Bu haftanın odak noktası Fed başta olmak üzere gelişmiş ülke merkez
bankalarının toplantısı olacak. Son veriler ve ticaret gerilimi resesyon kaygılarını artırmış ve bu da Fed'den faiz indirim
beklentileri oluşturmuştu. Her ne kadar bu haftaki toplantıda faizde bir değişiklik beklenmese de, Fed'in faiz indirimine kapı
açacağı bir toplantı olma ihtimali yüksek görülüyor. Halihazırda bu yıl için piyasa beklentisi iki faiz indirimi yönünde. Bu
kapsamda, Fed öncesinde GÜO kurlarıyla beraber TL'de de geçen haftaki kayıpların ardından kısmi toparlanma eğilimi
görülebilir. Bu sabah hafif düşüş eğiliminde olan kurda geri çekilmenin devam etmesi durumunda ise 5,84 tepki gelebilecek
seviye olarak takip edilebilir. Diğer yandan, olası yükselişlerde 5,92/93 direnç konumunda. Veri açısından sakin günde
yurtiçinde mart dönemine ait işsizlik oranı takip edildi. Buna göre işsizlik oranı mart döneminde %14,1 ile bir önceki dönem
işsizlik oranı olan %14,7’nin altında gerçekleşti.

EUR/USD: Geçen hafta baskı altında kalan parite haftayı %1,2 oranında kayıpla 1,1208 seviyesinden kapattı. Haftaya ise
yatay bir görüntüyle başlayan pariteye etki edebilecek önemli gelişme Çarşamba günkü Fed faiz kararı. Diğer yandan,
ticaret gerilimi ve jeopolitik gelişmelerin yanında, Almanya ZEW Endeksi, Avrupa Bölgesi TÜFE ve ABD ile Avrupa Bölgesi
PMI’lar da yakından takip edilecekken, Fed kararı fiyatlamalarda belirleyici olabilir. Bugün ise veri gündemi sakin. Risk
iştahının da nötr seyrettiği günde parite cuma günkü sert düşüşün ardından bant hareketi yapabilir.
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XAUUSD: ABD on yıllık tahvil faizi - Fed başta olmak üzere önde gelen gelişmiş ülke merkez bankalarının toplantıları
beklenirken - %2,10 seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor. Cuma günü güçlü açıklanan ABD verileri tahvil piyasasındaki
faizlerin düşüşünü kısmen sınırlasa da, hafta ortasındaki Fed toplantısına kadar yatay hareket görülebilir. Cuma günü sert
yükseliş kaydeden Dolar endeksi de Fed öncesinde durulabilir. Geçen hafta 1.320 – 1.358 aralığında hareket eden ve
haftayı önemli bir değişim göstermeyerek 1.341 seviyesinden kapatan değerli maden ise bu sabah hafif baskı altında. Şu
aşamada, Fed öncesinde kalıcı bir düşüş görülmeyebilir. Bu kapsamda, geri çekilmenin devamında 1.329 seviyesinden
tepki görülebilir. Olası yükselişlerde ise 1.343 direnci önemli gözüküyor. Olası yükselişlerde bu seviyeden tepki
görülmemesi durumunda 1.348/50 bölgesi hedef olabilir.
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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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