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USD/TRY: Yaşanan değer kayıplarının ardından Dolar’da toparlanma isteği devam ediyor. Gelişmekte Olan Ülke para
birimlerindeki baskı ise şu aşamada sınırlı. Çin ile ABD arasında geçici ateşkes ilan edilebileceğine yönelik iyimserlikle risk
iştahı pozitif seyrederken, belirsizliğin bir miktar düşme ihtimali Fed ile ilgili agresif faiz indirim beklentilerini de kısmen
düşürmesi Dolar üzerindeki baskıyı hafifletiyor. Şu aşamada, ABD’den son gelen makro verileri de dikkate aldığımızda ve
G20 zirvesi öncesinde Dolar’daki toparlanma eğilimi sınırlı kalabilir. Gelişmekte Olan Ülke para birimleri ise yatay bir
görüntü sergileyebilir. Dolar / TL de, bu hafta direnç yaptığı ve 5,81 seviyesinden geçen aylık ortalamasının altında
fiyatlanmasını sürdürebilir. Halihazırda ülke risk primimizdeki kısmi iyileşme ve kur oynaklığındaki görece düşük seviyeler
devam ediyor. Ana direnç ise 5,84 seviyesinde. Diğer yandan, olası geri çekilmelerde 5,75 desteğinin altında 5,71/72
destek bölgesine kadar düşüş söz konusu olabilir.

EUR/USD: Dolar’daki toparlanmaya karşın paritenin 200 günlük ortalamanın geçtiği 1,1350 seviyesinin üzerinde kalmaya
devam ettiğini gözlemliyoruz. ABD’den son gelen makro veriler ve G20 zirvesi öncesinde Dolar’daki toparlanma sınırlı
kalabilir. Bu kapsamda da, paritenin söz konusu seviyenin üzerinde kalmaya devam edebileceğini düşünüyoruz. Sıralı
dirençler olarak 1,1395 ve 1,1415 takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,1350 desteğinin altında 1,1315 seviyesi
izlenebilir.
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XAUUSD: Sert yükselişlerin ardından Dolar’daki kısmi toparlanmanın yanı sıra kar satışlarının da etkisiyle değerli madende
baskının devam ettiğini gözlemliyoruz. Risk iştahının da olumlu olduğu günde değerli maden 1.415 direncinin altında
kalmaya devam ederek 1.392 civarındaki desteğine kadar geri çekilmesini sürdürebilir.
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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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