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USD/TRY: Tekrarlanan İstanbul seçimleri sonrasında potansiyel bir belirsizlik unsuru da geride kaldı. Seçim gündeminin
geride kalmasıyla birlikte TL’nin bu sabah %1,5 – 2,0 aralığında primli seyrettiğini gözlemliyoruz. Fed’in faiz indirim
sinyalinin ardından görülen 5,7290 seviyesinin altına gevşeme isteği olan kurda bir önceki yatay destek olan 5,6620
desteği şu aşamada hedefe girdiği söylenebilir. Yakın direnç 5,7750 seviyesinde. Halihazırda majör merkez bankalarının
piyasayı dostu adımlarının yarattığı iyimserlik çeşitli risklere (ABD - İran gerilimi, ticaret savaşı vs.) rağmen devam ediyor.
Bu hafta yapılacak (28 - 29 Haziran) ve beklentilerin düşük olduğu G20 zirvesi öncesinde Asya borsaları karışık bir görüntü
sergilese de, ABD vadeliler alıcılı bir görüntü sergiliyorlar. Dolar da küresel çapta hafif baskı altında kalırken, Dolar endeksi
(DXY) 96 seviyesinde. Veri tarafında, bugün sabahtan yurtiçinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı takip
edildi. Buna göre, reel kesim güven endeksi haziran ayında bir önceki aya göre artarak 102.5 oldu. Kapasite kullanım oranı
ise yine aynı ayda %77,1 oldu. (Önceki %76,3) Yurtdışında ise TSİ 11'de Almanya'da haziran ayına ait IFO iş dünyası
güven endeksi takip edilecek.

EUR/USD: Cuma günü ABD imalat PMI verilerinde kısmi bozulma, Avrupa Bölgesi imalat PMI verilerinde ise sınırlı
iyileşme görülürken, parite 1,1350 civarından geçen 200 günlük ortalamasının üzerinde 1,1370 seviyesinden kapattı. Bu
sabah ise parite cuma günkü kapanışın üzerinde seyrediyor. Her ne kadar Fed ve ECB, güvercin bir tutum sergileyip hem
Dolar hem de Avro üzerinde baskıya neden olsalar da; söz konusu veriler pariteye destek vermeye devam edebilir.
Piyasada bir süredir görece iyi ABD ekonomisi, Avrupa’da ise görece zayıf görünümün fiyatlandığını söyleyebiliriz.
Dolayısıyla, paritenin, özellikle Avrupa’daki olumlu verilere hassasiyeti artmış olabilir. Bu kapsamda da, bugün Almanya’da
açıklanacak IFO iş dünyası güven endeksinin iyi gelmesi durumunda paritede yükseliş isteği devam edebilir. Teknik olarak
da, 1,1350 desteğinin üzerinde 1,1440 direnci hedefte kalmaya devam edebilir.
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XAUUSD: Geçen hafta Fed’in faiz indirim sinyaliyle birlikte değerli madende sert yükseliş gözlemlerken, haftalık kazanç
%4,3 olarak gerçekleşti. Kapanış ise 1.399 seviyesinden gerçekleşti. Diğer yandan, özellikle ABD – İran arasındaki
gerilimin değerli madene ilave destek veren bir diğer gelişme olduğu söylenebilir. Bu hafta yapılacak G20 zirvesinden de
(özellikle ABD – Çin arasında olası bir anlaşma) beklentiler de düşükken, Ons Altın haftaya da alıcılı bir görüntüyle
başlıyor. Şu aşamada değerli madeni destekleyen görüntünün devam ettiğini düşünürken, yükseliş isteği devam edebilir.
Olası yükselişlerde 1.410/12 direnç bölgesinin geçilmesi durumunda 1.421 hedef olabilir. Diğer yandan, olası geri
çekilmelerde 1.395 yakın desteğinden tepki görülmemesi durumunda 1.387 desteği tepki gelebilecek seviye olarak
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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