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USD/TRY: Geçen hafta %1 oranında prim yaparak Gelişmekte Olan Ülke kurları arasında en iyi performans gösteren para
birimleri arasında yer alan Türk Lirası, pozitif risk iştahı ile başladığımız haftaya da pozitif bir görüntü sergiledi. Geçen hafta
merkez bankalarının kararları takip edilirken, TCMB beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmedi ve sıkı duruş
mesajını vermeye devam etti. ABD tarafında ise Fed de beklendiği gibi politika faizini 25 baz puan arttırdı. Diğer yandan,
beklentileri karşılayamayan verilere rağmen Fed bunun geçici olduğunu tekrar ederken, bu yıl bir faiz artırım beklentisini
korudu. Fed ayrıca bilançosunu bu yıl küçültmeye başlamayı planladığını bildirdi. Beklentilerden daha «şahin» açıklamalar
sonrasında Dolar ve ABD tahvil faizlerinde yükseliş görüldü. Ancak, yukarıda belirttiğimiz gibi beklentileri karşılamayan
verilerin yansımaları tekrar baskın çıktı ve söz konusu varlıklarda yükseliş kısa sürdü. Hafta genelinde ise Fed üyelerinin
açıklamaları takip edilecekken, veri tarafında ise konut rakamları izlenecektir. Yurtiçinde ise önemli bir veri akışı gözlenmiyor.
Olumlu risk ortamında yüksek faiz getirisi sunan TL’de pozitif ayrışma devam edebilecekken, Fed üyelerinin olası «şahin»
konuşmaları Dolar üzerinde – geçen haftaki gibi - geçici etki yapabilir. Teknik olarak baktığımızda, 200 günlük ortalamanın
geçtiği 3,48 desteğinin kırılması durumunda 3,44 seviyesi gündeme gelebilir. Olası yükselişlerde ise 3,52/53 önemli bir direnç
olarak izlenebilir.

EUR/USD: Bir yandan Fed’in zayıf verilere rağmen faiz artırım patikasında değişiklik öngörmemesi ve bilanço küçültmesini
gündemde tutması; diğer yandan Avrupa Merkez Bankası’nın «güvercin» bir tutum sergilemesi paritenin en azından
yükselişini sınırlandırmakta. Bu hafta da ABD tarafında Fed üyelerinin konuşmaları dışında ABD’de konut; Avrupa tarafında
ise PMI verileri izlenecektir. Geçen haftaya göre nispeten daha sakin geçebilecek haftada Fed üyelerinin konuşmaları kısa
vadeli yön konusunda belirleyici olabilir. Bugün de Dudley’in konuşması öncesinde parite sınırlı da olsa baskı altında. Olası
şahin bir konuşmada 1,1150 seviyesi hedef olabilir. Bir sonraki destek ise 1,1120 seviyesinde. Ancak, ABD’den son
zamanlarda zayıf gelen veriler nedeniyle söz konusu seviyelerden tepki görülebilir. Diğer yandan olası yükselişlerde ise
1,1210 direncinin üzerinde 1,1250/60 bölgesi hedef olabilir.
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XAU/USD: Geçtiğimiz hafta değerli madende geri çekilme devam etti. Hafta başına 1.266’dan başlayan XAUUSD Cuma
gününü 1.253’den kapattı. Çarşamba akşamı FED’in zayıf verilere rağmen faiz artırım patikasında değişiklik öngörmemesi ve
bilanço küçültmesini gündemde tutması değerli maden üzerinde baskı yarattı. Diğer yandan enflasyon verilerinde istenilen
rakamların gözlenmemesi ve Fed’in şahin duruşuna istinaden faizlerdeki olası yükseliş reel faiz beklentilerinin artmasına
neden olurken; bu durum değerli maden üzerinde aşağı yönlü riski artırılmakta. Bu hafta da Fed üyelerinin konuşmalarını
takip edecekken, bugün Dudley’in konuşması yön konusunda sinyal verebilir. Olası şahin konuşma sonrasında 1.245
seviyesinin kırılması durumunda 1.236 seviyesi hedef olabilir. Diğer yandan olası yükselişlerde ise 1.254 seviyesinin üzerinde
1.260 direnci 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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