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USD/TRY: Pozitif ayrışmaya devam eden TL, dün %0,3 oranında değer kazandı. Aylık ortalamasının altında kısa vadeli
düşüş trendinden olan Dolar / TL de dün 6,0120 seviyesinden kapattı. Bu sabah ise kurun önemli gözüken 6,0 psikolojik
desteğinin altına sarkma eğiliminde olduğunu gözlemliyoruz. Teknik olarak aşağı yönlü riskler artarken, kur 5,96 desteğini
test etmekte isteyebilir. Sonraki destek ise 5,9220 seviyesinde. Diğer yandan olası yükselişlerde, güçlü gözüken 6,04/05
direnç bölgesinden şu aşamada tepki görülebilir. Yurtdışına baktığımızda, ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin artması
küresel büyüme endişelerini de beraberinde getirirken, dün risk iştahı zayıf seyretti. Bu sabah ise tepki hareketleri gözlense
de, görünüm kırılgan. Diğer yandan, zayıf risk iştahı dışında İtalya’daki bütçe açığı krizi ve Brexit belirsizliklerinin
artmasının Dolar endeksini (DXY) desteklediğini gözlemliyoruz. DXY, 98 seviyesinin üzerinde. Ancak, DXY’deki görüntüye
rağmen Gelişmekte Olan Ülke para birimleri yatay bir eğilim sergiliyorlar. Halihazırda risk iştahı zayıf seyretse de, merkez
bankalarından piyasa dostu beklentilerin devam etmesi baskıyı sınırlandırıyor. Bugün TSİ 15.30'da ABD'de yılın ilk
çeyreğine ilişkin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda GSYH büyüme verisi öne çıkıyor.

EUR/USD: Risk iştahındaki zayıflama Dolar’ı desteklerken; İtalya’daki bütçe açığı krizi ve Brexit belirsizliklerinin artması,
Avro’yu aşağı yönlü baskılıyor. Bu ortamda, düşüş kaydeden parite dün 1,1130 seviyesinden günü kapattı. Bu sabah ise
dünkü kapanış seviyesinin etrafında yatay bir görüntü var. Risk iştahındaki zayıflık her ne kadar Dolar’ı desteklese de,
ticaret gerilimi büyüme üzerinde endişe yaratarak FED’den faiz indirim beklentilerini artırıyor. Bu kapsamda, paritedeki
baskının devam etmesi durumunda 1,1060 desteğinden tepki görülebilir. Ara destek 1,1110 seviyesinde. Diğer yandan,
olası yükselişlerde ise 1,1175 satış gelebilecek direnç olarak takip edilebilir.
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XAUUSD: Dolar endeksinin yükseliş kaydederek 98 seviyesinin üzerine çıkması, değerli maden üzerinde baskı yaptığı
söylenebilir. Bu sabah, küresel piyasalarda dünkü zayıf risk iştahının ardından sınırlı da olsa toparlanma görülüyor. DXY
ise 98 seviyesinin üzerinde. Bu kapsamda, yatay desteğinin de altına sarkan değerli madende 1.272 hedef olabilir. Tepki
gelebilecek sonraki yakın destek ise 1.266 seviyesinde. Diğer yandan, olası yükselişlerde 1.283/85 bölgesi satış
gelebilecek direnç 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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