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USD/TRY: Zayıflayan risk iştahıyla güne başlıyoruz. Majör merkez bankalarının piyasayı destekleyici adımlarının yarattığı
iyimserlik bugün bir miktar arka planda kalırken, jeopolitik risklerin fiyatlandığı söylenebilir. Özellikle ABD - İran arasındaki
gerginlik odakta. ABD, İran'a yönelik yaptırım kararı açıklarken; İran da bu kararın diplomatik yolların kapandığı anlamı
taşıdığını belirtti. Ons Altın bu sabah %1’e yakın değer kazanıyor. Diğer önemli risk göstergelerindeki hareket de zayıf risk
iştahını destekliyor: ABD on yıllık tahvil faizi %2'nin altına gerilerken, Japon Yen'i %0,4‘e yakın değer kazanıyor. Ayrıca bu
hafta yapılacak (28 - 29 Haziran) G20 zirvesinden de beklentiler düşük. Sonuç olarak, risk iştahının zayıfladığı ortamda
Gelişmekte Olan Ülke (GOÜ) para birimleri hafif baskı altında. Ancak, söz konusu gelişmeler belirsizlik yarattığı için Fed’in
güvercin duruşunu devam ettirmesini de aynı zamanda sağladığı söylenebilir. Bu kapsamda GÜO para birimlerinde
baskının sınırlı kalmasını bekliyoruz. Benzer şekilde, bugün kısmi baskı altında olan TL’de de baskının sınırlı kalabileceğini
düşünüyoruz. Kurun 5,7940 desteğinin altına gevşemesi durumunda ise 5,75 ve 5,72 sıralı hedefler olabilir. Diğer yandan,
yükselişin devam etmesi ve 5,8450’den tepki görülmemesi durumunda 5,88 gündeme gelebilir. Bugün, Fed Başkanı
Jerome Powell'ın konuşmasının (TSİ 20’de) yanı sıra TSİ 17'de ABD'de mayıs ayına ilişkin yeni konut satış verisi ve aynı
saatte yine ABD'de haziran ayına ilişkin Conference Board Tüketici Güveni Endeksi verisi açıklanacak.

EUR/USD: 200 günlük ortalamasının üzerinde kalmaya devam eden paritede bu ortalamanın geçtiği 1,1350 seviyesi
destek olarak takip edilmeye devam edilebilir. Bu seviyenin üzerinde kalındıkça 1,1440 seviyesi hedef olarak gündemde
kalabilir. Halihazırda zayıf risk ortamın rağmen Dolar’da baskı devam ediyor. Bugün Powell’ın açıklamaları ve ABD’deki
ikincil öneme sahip veriler öncesinde parite 1,1350 seviyesinin üzerinde kalmak isteyebilir. Avrupa tarafında ise bugün
önemli bir veri akışı gözlenmezken, dün Almanya’da haziran ayına ilişkin IFO iş dünyası güven endeksi, 97,9’dan 97,4’e
gerilemiş ve Kasım 2014’ten bu yana en düşük seviyede gerçekleşmişti. Ancak açıklanan veri beklentilere paralel
gerçekleşti.
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XAUUSD: Bir yandan Fed’in güvercin tutumu bir yandan da ABD ile İran arasındaki gerilim değerli madene talep getirdiği
söylenebilir. Ayrıca bu hafta yapılacak (28 - 29 Haziran) G20 zirvesinden de beklentiler düşük. Dolayısıyla mevcut risk
ortamı değerli madeni desteklediği söylenebilir ki soluksuz yükselişin bugün de devam ettiğini izliyoruz. Dün 1.419,4
seviyesinden kapatan değerli maden bu sabah 1.438,8 seviyesini gördü. Bu akşam Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarına
kadar, risk iştahının toparlanmasını sağlayacak herhangi bir haber akışı gözlenmemesi durumunda değerli maden 1.420
seviyesinin üzerinde kalmak isteyebilir. Bu seviyenin üzerinde kalındıkça da 1.444 ve 1.452 hedefte kalmaya devam
edebilir. Aksi durumda, olası kar satışlarında 1.420 seviyesinin altında 1.410 ve 1.402 sıralı destekler konumunda.
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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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