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USD/TRY: Bugün başlayan G-20 zirvesi öncesinde kurlarda net bir yön gözlenmezken, dün 5,7720 seviyesinden kapatan
Dolar / TL de bu sabah söz konusu kapanışın etrafında yatay bir görüntü sergiliyor. G-20 zirvesinden çıkacak sonuç
önümüzdeki hafta risk iştahında belirleyici olabilecekken, mevcut yatay görüntü haftanın son işlem gününde de devam
edebilir. Kurda kısa vadeli hareket alanı olarak 5,74 – 5,8050 takip edilebilir. Söz konusu seviyeler dışında ise 5,71 ve 5,84
sıralı destek ve direnç konumunda. Veri tarafına baktığımızda, öğleden sonra ABD’de açıklanacak kişisel tüketim
harcamaları öne çıkıyor. Beklentilerden yüksek sapma olmadıkça verinin etkisi sınırlı kalabilir.

EUR/USD: Beklediğimiz gibi Dolar’daki yükseliş sınırlı kalırken, bugün başlayan G-20 zirvesi öncesinde Dolar endeksi
(DXY) 96,2 civarında yatay. Takip ettiğimiz 200 günlük ortalamanın geçtiği 1,1350 civarındaki seviyenin üzerinde kalmaya
devam eden parite de sakin bir görüntü sergilerken, söz konusu seviyenin üzerinde hareketlilik devam ediyor. Paritenin
haftanın son işlem gününde 200 günlük ortalamanın üzerinde kalmaya devam edebileceğini düşünüyoruz. Olası
yükselişlerde direnç olarak 1,1430 takip edilebilir. Diğer yandan, 1,1350 desteğinin altında 1,1315 seviyesine kadar bir geri
çekilme yaşanabilir.
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XAUUSD: Dün kısmi baskı altında kalan ve 1.398,8 seviyesine kadar gerileyen değerli maden, bu seviyeden gelen
alımlarla günü önemli bir değişim göstermeyerek 1.409,4 seviyesinden kapattı. Bu sabaha baktığımızda, G-20 zirvesi
öncesi Asya’daki temkinli görüntüyle birlikte 1.424,7 seviyesine kadar bir yükseliş gözlemlesek de, şu dakikalarda dünkü
kapanış seviyesine doğru bir geri çekilme gözlemliyoruz. Bugün başlayan G-20 zirvesinde net bir sonuç çıkana kadar
değerli maden dalgalı bir seyir izleyebilir. Sıralı destekler 1.398 ve 1.392 seviyelerinde. Olası yükselişlerde ise 1.423 ve
1.432 sıralı dirençler 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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