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USD/TRY: Haftaya olumlu bir başlangıç yapan TL, dün de %0,8 oranında değer kazanarak emsallerine göre üst sıralarda
bir performans sergiledi. Majör merkez bankalarından gelen gevşeme sinyalleri risk iştahını ve kurdaki geri çekilmeyi
(Gelişmekte Olan Kurlarıyla birlikte) destekleyen ana katalizör olurken, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario
Draghi, ekonomik görünüm iyileşmezse ek teşviklere ihtiyaç duyulabileceğini açıkladı. Bu akşam da (Faiz kararının TSİ
21’de açıklanması bekleniyor) Fed’in güvercin bir duruş sergilemesi bekleniyor. Buradaki asıl konu Fed'in piyasalardaki
beklentiyi ne kadar karşılayacağı olacaktır. ABD ekonomisindeki yavaşlama sinyalleri sonrası güvercin bir duruş
sergilemeye başlayan Fed'in, bugün kararları açıklanacak FOMC toplantısında faiz indirimine gitmese bile bir sonraki
toplantı için güçlü sinyaller verebileceği öngörülüyor. Halihazırda piyasa beklentisi bu yıl için de iki faiz indirimi olabileceği
yönünde. Ek olarak, Trump'ın G-20 zirvesinde Çin Devlet Başkanı Şi ile buluşacağına yönelik haber akışı da risk iştahını
destekleyen bir faktör oldu. Sonuç olarak, bu akşamki Fed kararı ve Başkan Powell'ın konuşmasına kadar iyimser görüntü
devam edebilir. Bu kapsamda, bu sabah ABD tarafından gelen S400 konusu ile ilgili olumsuz açıklamalar sonrasında kurda
yaşanan ani yükselişin kalıcılı olamadığını (söz konusu gelişmenin bir süredir gündemde olmasının da etkisiyle de) izledik.
Kurda 5,92/93 direnç bölgesi olarak takip edilmeye devam edilebilir. Fed’e kadar bu direncin altında fiyatlama görülebilir.
Kurda ana direnç ise 5,98 seviyesinde. Diğer yandan, olası düşüşlerde 5,80 desteğinin altında 5,7650 ve 5,70/72 destek
bölgesi sıralı hedefler olabilir.

EUR/USD: Parite dün Draghi’nin açıklamalarıyla birlikte 1,1240 civarından 1,1180 seviyesine kadar düşüş gösterdi.
Kapanış ise 1,1194 seviyesinden gerçekleşirken, bu sabah dünkü kapanış fiyatının etrafında yatay hareket gözlemleniyor.
Draghi’nin konuşmasının ardından, para piyasaları katılımcıları ECB’den aralık ayına kadar 10 baz puan faiz indirimi
fiyatlarken, Haziran 2020'ye kadar ise 15 baz puan faiz indirimi fiyatlıyor. Almanya’da ZEW endeksi haziranda –21,1'e
gerileyerek beklentilerin belirgin şekilde altında kaldı. Bu durum da ECB’nin daha fazla parasal genişlemeye ihtiyacını
doğruladı. Şu aşamada, Draghi’nin açıklamaları Avro’nun güçlenmesini engellese de, Fed’den de güvercin beklentiler ise
Dolar’ın güçlenmesini engelleyebilir. Bu kapsamda, bugünkü Fed toplantısının piyasa beklentisini karşılaması durumunda
paritede bant hareketi görülebilir. Teknik seviyelere baktığımızda, yukarıda 1,1230 - 1,1260 ve 1,1310 sıralı dirençler
konumunda. Olası geri çekilmelerde ise 1,1170 – 1,1120 ve 1,1080 sıralı destekleri takip edilebilir.
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XAUUSD: Dün 1.354,7 seviyesine kadar yükseliş kaydeden değerli maden 1.346,6 seviyesinden günü kapatırken, bugün
risk iştahındaki olumlu görüntü ile birlikte dünkü kapanış seviyesinin hafif de olsa altında. Değerli maden fiyatı üzerinde
etkili olabilecek gelişme ise bu akşamki Fed kararı. Karara kadar Ons Altın’da yatay hareket görülebilir. Değerli madende
teknik seviyelere baktığımızda, yukarıda 1.358 – 1.365 ve 1.375 seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.339
– 1.333 ve 1.325 sıralı destekleri 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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