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USD/TRY: Ticaret savaşları fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam ederken, Brexit belirsizliği ve bazı makro verilerin zayıf
gelmesinin de etkisiyle dün küresel büyüme endişelerin arttığını gözlemledik. ABD on yıllık tahvil faizi %2,30'un altına
kayarak son iki yılın en düşük seviyesine kadar geriledi. Petrol (Brent) ise %4 oranında sert bir düşüş kaydetti. Risk
iştahındaki zayıflık ve Avrupa’daki verilerin beklentilerin altında kalması ilk etapta Dolar endeksinin 98,4 seviyesine kadar
yükselmesine neden olsa da, ABD’den gelen görece zayıf ekonomik verilerin ardından Dolar endeksinde aşağı yönlü
hareket gözlemlendi. Zayıf verilerle birlikte FED’den faiz indirim beklentileri de artarken, ABD – Almanya faiz farkının da
azalmasıyla EURUSD paritesinin bu sabah 1,12 seviyesini zorladığını gözlemliyoruz. Dün paritenin bir önceki dibin hafif
altında kalıcı olamayarak sert yükseliş göstermesi teknik olarak bir önceki zirvenin test edilebileceğini gösteriyor. DXY de
bir önceki zirvesinin üzerinde kalıcılık sağlayamaması baskının 97 desteğine kadar sürebileceğine işaret ediyor.
Halihazırda faiz farkının da kapandığı, kırılganlığın devam ettiği ancak risk iştahının nötr olduğu günde Dolar endeksinde
baskı devam edebilir. Bu kapsamda, petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimin de katkısıyla kur dünkü en yüksek seviye olan
6,15’in altında fiyatlamaya devam edebilir. Diğer yandan, olası geri çekilmelerde ise risk primimizin (5 yıllık CDS 519
seviyesinde) yüksek seyrettiği ortamda güçlü gözüken 6,05 desteğinden tepki görülebilir. Özetle, haftanın son işlem
gününde 6,05 – 6,15 bölgesinde dalgalanma görebiliriz. Son olarak veri tarafında, bugün ABD’de dayanıklı mal siparişleri
takip edilecektir.

EUR/USD: Dün, artan ticaret geriliminin yanı sıra ve zayıf makro veriler takip edilirken parite izlediğimiz 1,1110 desteğine
kadar geriledi. Ancak ABD’deki veri akışıyla beraber tekrar yükseliş gözlendi ve parite günü 1,1181 seviyesinden kapattı.
ABD’deki verilerin ardından FED’den faiz indirimleri artarken, ABD – Almanya faiz farkının da azaldığını gözlemliyoruz. Bu
kapsamda, kırılganlık devam etse de risk iştahının nötre dönmesinin de etkisiyle parite 1,12 direncinin üzerine çıkmak
isteyebilir. Öğleden sonra ABD’de açıklanacak dayanıklı mal siparişlerinin beklentileri karşılayamaması durumunda da
parite 1,1225 yatay direncini kırma denemeleri yapabilir. Sonraki direnç ise 1,1245 seviyesinde. Diğer yandan olası geri
çekilmelerde 1,1160 ve 1,1130 sıralı destekler olarak izlenebilir.
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XAUUSD: Dün sert bir yükseliş kaydeden değerli maden, bugün aylık ortalamasının geçtiği 1.282 seviyesinin hafif
üzerinde. ABD faizleri ile birlikte düşüş kaydeden Dolar endeksi ise bu sabah hafif aşağıda. Şu aşamada, 1.282 seviyesinin
üzerinde dünkü yükseliş momentumu devam edebilir ve 50 günlük ortalamanın geçtiği 1.290 hedef olabilir. Diğer yandan,
olası geri çekilmelerde 1.282 desteğinin altında 1.277 desteği tepki gelebilecek seviye olarak takip edilebilir.
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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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