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USD/TRY: Dün pozitif ayrışan TL, günü %0,5 oranında değer kazancıyla tamamladı. TL’de dün yaşanan değerlenmenin
ardından, Dolar / TL’nin aylık ortalamasının ve kısa vadeli yükseliş trendinin altına sarktığını izliyoruz. Halihazırda bir aylık
zımni oynaklık yukarı yönlü hareketi desteklemezken, kur önemli gözüken 6,07 direncinin altında kalmaya devam edebilir
ve dünkü en düşük seviye olan 5,9916 seviyesini tekrar test etmek isteyebilir. Yurtdışına baktığımızda ise bugün riskten
kaçış eğilimi hakim. İtalya gerginliği, Avusturya'daki siyasi kriz, Yunanistan'daki erken seçim ve Avrupa'da Brexit sürecine
yönelik artan belirsizliklerin dışında özellikle ticaret geriliminin küresel büyüme endişelerini artırması riskli varlıklara baskı
yaparken, ABD on yıllık tahvil faizi %2,23 ile Eylül 2017'den bu yana en düşük seviyelere gelmiş durumda. Ayrıca verim
eğrisinin tekrar terse döndüğünü gözlemliyoruz. Üç aylık ABD hazine bonosu, on yıllık tahvil faizinin yaklaşık 13 baz puan
üzerinde. Özetle, risk iştahının zayıfladığı ortamda Gelişmekte Olan Ülke para birimleri ile birlikte TL de bir miktar baskı
altında kalsa da, yukarıda belirttiğimiz gibi Dolar / TL’nin 6,07 direncinin altında kalmaya devam edebileceğini düşünüyoruz.
Bugün, fiyatlamalara etki yapacak önemli bir veri akışı gözlenmemekte.

EUR/USD: Ticaret gerilimi fiyatlamalarda etkisini göstermeye devam ederken, Avrupa Komisyonu'nun gelecek hafta
İtalya'nın borçlarını dizginleyememesi nedeniyle ülkeye 3,5 milyar Avro ceza vermeyi planlaması, Avusturya'da
Başbakanın, parlamentoda yapılan güvensizlik oylamasını kaybederek görevden alınması ve Yunanistan'da erken seçimin
7 Temmuz'da yapılmasının gündeme gelmesi risk iştahı üzerinde etkili olan diğer etkenler. Bu ortamda Dolar dirençli
durmaya devam ederken, parite aylık ortalamanın geçtiği 1,1190 seviyesinin altında. Şu aşamada veri akışı açısından
sakin günde, mevcut fiyatlamalar devam edebilir ve parite aylık ortalamasının altında 1,1135 ve 1,1110 sıralı desteklerini
hedefleyebilir.
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XAUUSD: Risk iştahının zayıfladığı ortamdan destek bulan değerli maden dün takip ettiğimiz 1.277 desteğinin hafif altında
tepkiyle karşılaştı ve günü 1.279,5 seviyesinden kapattı. Bu sabah ise risk iştahındaki zayıflıkla beraber değerli madenin
dünkü kapanış seviyesinin üzerinde olduğunu gözlemliyoruz. Şu aşamada, yine zayıf risk iştahından destek bulan
Dolar’daki dirençli görüntüye bağlı olarak yükselişlerin devamında 1.289 direncinden tepki görülebilir. Diğer yandan, ticaret
gerilimi ve Avrupa tarafında risk iştahını zayıflatan haber akışı nedeniyle olası düşüşlerde 1.276/77 destek bölgesinden
tepki görülebilir.
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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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