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USD/TRY: ABD - Çin arasındaki ticaret geriliminin daha da artabileceği endişeleriyle birlikte küresel çapta risk iştahındaki
zayıflık devam ediyor. İki ülke arasındaki gerilime şirketlerin katılması ilave bir risk (business risk) yaratıyor. Ayrıca, bu ay
sonuna kadar Çin'i ziyaret etmesi beklenen ABD Hazine Bakanı Mnuchin'in henüz böyle bir planının olmadığını belirtmesi,
gerilimin süreceğine işaret ediyor. Risk iştahındaki zayıflıkla Gelişmekte Olan Ülke para birimleri de bu sabah satıcılı.
Yurtiçine baktığımızda ise ülke risk primimizin yüksek seviyelerde (5 yıllık CDS bu sabah 506 seviyesinde) kalmaya devam
ettiği ortamda dün %0,8 oranında değer kaybederek negatif ayrışan TL’deki baskı bugün de devam ediyor. Bir süredir
yaptığı bant hareketinin dışına çıkan Dolar / TL’de 6,20/22 bölgesi teknik hedef olarak gözükmekte. Olası geri çekilmelerde
ise 6,08/09 destek bölgesi konumunda… Fed toplantı tutanakları ardından ajanda da 23-26 Mayıs'taki Avrupa
Parlamentosu seçimleri, ECB toplantı tutanakları ve küresel PMI verileri yer alıyor. Tutanaklara baktığımızda, FED'in faiz
oranlarına ilişkin sabırlı yaklaşımı "bir süre daha" devam edeceği gözlendi. Tutanaklar fiyatlamalarda net bir kırılıma yol
açmazken, Dolar endeksi (DXY) 98 seviyesinin üzerinde gücünü koruyor.

EUR/USD: Dün 1,1150 – 1,1180 aralığında hareket eden parite günü 1,1153 seviyesinden kapatırken, bugün söz konusu
kapanışın hafif de olsa altında işlem görüyor. AB vatandaşlarının, 23-26 Mayıs'ta sandığa giderek yeni Avrupa
Parlamentosu üyelerini seçeceği haftada, The Times gazetesine göre İngiltere Başbakanı May'in cuma günü görevinden
ayrılacağını açıklaması Sterlin’le birlikte Avro’yu da baskılıyor. PMI verilerinin takip edileceği günde, parite mevcut risk
ortamında 1,1180 direncinin altında kalarak 1,1110 seviyesini hedefleyebilir. Bir sonraki yakın destek 1,1080 seviyesinde.
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XAUUSD: Riskten kaçış eğilimin baskın olduğu günde Dolar’ın güçlü durması Ons Altın’ın değerlenmesine engel teşkil
ettiği söylenebilir. Dün takip ettiğimiz 1.277 direnci civarında tepkiyle karşılaşan değerli madende, 1.277/79 direnç bölgesi
olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altında aşağı yönlü risk devam edebilir ki 1.269 desteğinin altında geri çekilme
ivmelenebilir. Bir sonraki destek olarak 1.262 seviyesi 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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