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USD/TRY: Dün Fed beklendiği gibi bu yıl için faiz indirimine açık kapı bıraktı. Güvercin açıklamalarla birlikte piyasa
katılımcıları da, bu sene için toplamda 75 baz puanlık faiz indirimini fiyatlamaya başladı. Fed'in belirsizlik vurgusu
yapmasının ve ABD - Çin arasında yakın bir gelecekte olası bir anlaşma ihtimalinin düşük görülmesinin (önümüzdeki hafta
G20 zirvesi önemli olacaktır.) piyasayı daha fazla faiz indirim beklentisine ittiği söylenebilir. Ayrıca, geçen yıl kasım - aralık
döneminde yaşanan türbülans sonrasında piyasanın Fed konusunda yaptığı fiyatlamada haklı çıkmasının, mevcut
fiyatlamaları desteklediği söylenebilir. Ek olarak, Powell'ın ekonomiyle ilgili dengeli açıklamalar yapması da kısmen olumlu.
Sonuç olarak, güvercin Fed'le birlikte riskli varlıklara talep devam ederken, ABD on yıllık tahvil faizi %2'nin altına
gevşeyerek Kasım 2016'den beri en düşük seviyeye geriledi. Dolar'ın da baskı altında kaldığı ortamda TL, S400 kaynaklı
olumsuz haber akışına rağmen dün üst sıralarda bir performans sergiledi. Bu sabah ise 5,80 seviyesinin altında hareket
eden Dolar / TL'de 5,71/72 bölgesi hedef olarak duruyor. Sonraki destek ise 5,66 seviyesinde. Öte yandan, olası
yükselişlerde 5,79 tepki gelebilecek direnç olarak izlenebilir.

EUR/USD: Güvercin Fed’in ardından Dolar baskı altında kalırken, dün 1,1226 seviyesinden kapatan paritede bu sabah
yükseliş devam ediyor. Şu aşamada, Fed’in bu yıl için faiz indirimine açık kapı bırakması Dolar tarafında baskının devam
etmesiyle sonuçlanabilir. Diğer yandan, Avrupa Merkez Bankası’nın genişleyici tutumu Avro üzerinde etkisini hissettirebilir.
Bu kapsamda da, paritede yükseliş eğilimi sınırlı kalabilir. Teknik olarak, yükselişin devam etmesi ve 1,13 direncinin
geçilmesi durumunda 1,1340/50 bölgesi satış gelebilecek seviye olarak izlenebilir. Olası düşüşlerde ise 1,1260 desteğinin
altında 1,1230 destek konumunda.
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XAUUSD: Güvercin Fed’in ardından Dolar küresel çapta değer kaybederken, ABD on yıllık tahvil faizi %2'nin altına
gevşeyerek Kasım 2016'den beri en düşük seviyeye geriledi. Dün 1.360,4 seviyesinden kapatan değerli maden ise bugün
1.393,7 seviyesine kadar yükseliş kaydetti. Şu aşamada, Fed toplantısı sonrası Dolar’daki baskı devam edebilir. Bu da
değerli madeni desteklemeye devam edebilecekken, olası kar realizasyonlarında 1.375 seviyesinden tepki alımları
görülebilir. Aksi durumda 1.369 bir sonraki tepki gelebilecek seviye olarak takip edilebilir. Söz konusu seviyelerin üzerinde
değerli maden bugünkü en yüksek seviyeyi tekrar hedeflemek isteyebilir.
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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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