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USD/TRY: Haftaya olumlu bir başlangıç yapan TL, dün %0,4 oranında değer kazanarak pozitif ayrıştı. Bu sabah ise yarınki
kritik Fed kararının beklendiği nötr risk ortamında sakin bir görüntü sergileyen kur, 5,84 – 5,92 aralığında dalgalanabilir.
Diğer yandan, yarın sonuçlanacak Fed toplantısının güvercin tonda olması beklenirken, kurun 5,84 desteğini kırması
durumunda 5,8050 seviyesine kadar bir geri çekilme gözlemlenebilir. Olası yükselişlerde ise 5,92 direncinin kırılmasını şu
aşamada beklemiyoruz. Halihazırda bir aylık zımni oynaklık da aşağı yönde hareket etmeye devam ediyor. Veri tarafında
bu sabah yurtiçinde nisan aynına ait sanayi üretimi takip edildi. Buna göre nisan ayında sanayi üretimi aylık %1 düştü.
(Beklenti %0,1 artış yönündeydi.) Sanayi üretimi yıllık ise %4 oranında düşüş (Beklenti %2,2 düşüş) kaydetti. Verinin kura
etkisi sınırlı kaldı. Yurtdışında ise Almanya ZEW endeksi, Avrupa Bölgesi enflasyon ve ABD konut verileri takip edilecektir.
Şu aşamada, Fed kararının beklendiği ortamda söz konusu verilerin kura etkisi sınırlı kalabilir.

EUR/USD: Nötr risk ortamında parite dün, geçen haftaki %1,2 oranındaki kaybın ardından hafif yükseliş denemesi yapsa
da, günü 1,1218 ile yataya yakın hafif artıda kapattı. Fed kararına yönelik güvercin beklentilere bağlı olarak, Dolar sınırlı da
olsa baskı altında kalırken, paritede hafif yükseliş denemeleri bu sabah da devam etmekte. Bugün özellikle, öğlen
açıklanacak Almanya ZEW endeksi ve Avrupa Bölgesi enflasyon verileri parite üzerinde etkili olabilir. Verilerde
beklentilerden anlamlı bir sapma gerçekleştirmedikçe etki sınırlı ve geçici olabilir. Halihazırda piyasanın odağında yarınki
Fed kararı var. Teknik seviyelere baktığımızda, yükselişin devam etmesi durumunda 1,1265 satış gelebilecek seviye olarak
izlenebilir. Bir sonraki yakın direnç ise 1,1290 seviyesinde. Diğer yandan, olası geri çekilmelerde ise 1,12 tepki gelebilecek
destek olarak izlenebilir. Ana destek ise 1,1170 seviyesinde.
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XAUUSD: Yarınki kritik Fed kararı beklenirken, değerli madende kar satışlarının sınırlı kaldığını ve tekrar yükseliş yönünde
hareket ettiğini gözlemliyoruz. Yarınki Fed kararında güvercin beklentiler değerli madene destek vermeye devam edebilir.
Bu kapsamda, 1.350 yakın direncinin üzerinde 1.358 seviyesine doğru ivmelenme görülebilir. Diğer yandan, olası geri
çekilmelerde 1.337 tepki gelebilecek destek olarak 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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