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USD/TRY: Küresel risk iştahının toparlandığı günde, Çin Merkez Bankası'nın Yuan'ın daha fazla değer kaybına izin
vermeyeceğine yönelik haberinin ardından Yuan'da bant hareketi devam ediyor. Dolar endeksi (DXY) ise 98 seviyesinde
dirençli bir görüntü sergilerken, dün %0,5 oranında değer kazanarak pozitif ayrışan TL bu sabah baskı altında. Dün
6,03’ten kapatan kur bu sabah önemli gözüken 6,0950 direncini test etti. TCMB’nin swap piyasasında Türk Lirası faizini %
25,50'den %24'e indirdiğine yönelik haber akışı takip edilirken, 6,0950 direnci izlenmeye devam edilebilir. Bu direncin
kırılması durumunda 6,13/15 direnç bölgesi hedef olabilir. Öte yandan, olası geri çekilmelerde ise aylık ortalamanın da
geçtiği 6,0/0,2 güçlü destek bölgesi olarak izlenebilir… Ticaret gerilimi gündemde kalmaya devam ederken, bugün TSİ
17'de ABD'de nisan ayına ilişkin mevcut konut satışları verisi açıklanacak. Ayrıca, bazı bölgesel FED başkanlarının
konuşmaları takip edilecek.

EUR/USD: Avrupa Parlamentosu seçimleri yaklaşırken, paritede yükselişin sınırlı kaldığını gözlemliyoruz. Dün 1,1177
seviyesine kadar yükselen parite bu sabah 1,1150 civarında hareket ediyor. Teknik olarak baktığımızda ortalamaların
altında zayıflık devam ederken, 1,1180 direncinin altında baskı sürebilir ve 1,1110 seviyesi hedef olabilir. Bugün ABD
tarafında konut satışları ve bazı bölgesel FED başkanlarının konuşmaları izlenecekken, TSİ 17'de Avrupa Bölgesi'nde
mayıs ayına ilişkin tüketici güveni verisi açıklanacak.
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XAUUSD: Haftanın ilk işlem gününde dar bir aralıkta hareket eden değerli maden günü 1.277,7 seviyesinden kapattı. Bu
sabah, ticaret gerginliğine ek olarak İran başta olmak üzere jeopolitik risklerin önemini korumasına karşın risk iştahında bir
miktar toparlanma gözlemlerken, Dolar endeksi (DXY) 98 civarında dirençli duruyor. Dolar’ın gücünü koruması ve değerli
madende zayıflayan teknik görüntüyle birlikte, aşağı yönlü baskı görülebilir. Teknik seviyelere baktığımızda, 1.282,5
direncinin altında kalındıkça 1.269 seviyesi hedefte kalmaya devam edebilir.
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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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