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USD/TRY: ABD‘de halen üzerinde uzlaşıya varılamayan yeni teşvik paketi ile ilgili gelişmeler izlenmeye devam edilirken,

dün Rusya'dan gelen aşı haber akışına karşın Dolar’ın dirençli durmaya devam ettiğini ve Dolar endeksinin (DXY) günü

yatay kapattığını izledik. Bu sabah ise Dolar endeksinde hafif yükseliş gözleniyor. Şu aşamada yaşanan düşüşlerin ardından

iyi gelen tarım dışı istihdam verisi ile Dolar’da başlayan toparlanma hareketinin devam edebileceğini düşünüyoruz.

Yurtiçinde ise kurdaki hareketin ardından atılan normalleşme adımlarıyla birlikte TL varlıklar pozitif ayrıştı. Ağırlıklı Ortalama

Fonlama Maliyetinde (AOFM) beklenildiği gibi artış görülürken, 5 yıllık CDS'imiz 551 seviyesine kadar geriledi. Bankacılık

endeksi de (XBANK) dün %6,5 prim yaptı. Bugün ise TL varlıklarda kar realizasyonları gözlense de risk algısının düzelme

eğiliminde olduğu ortamda bunun sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz. Bu çerçevede kurun 7,35 direncinin altında kalmaya

devam edebileceğini öngörüyoruz. Aksi durumda 7,42 tepki gelebilecek direnç olarak izlenebilir. Aşağıda ise 7,27 ve 7,20

sıralı destekler olarak takip edilebilir. Veri tarafında bugün ABD’de TSİ 15.30'da temmuz ayına ilişkin TÜFE ve Euro

Bölgesi'nde ise TSİ 12'de haziran ayı sanayi üretimi verisi öne çıkıyor.

EUR/USD: Dün parite 1,1807 seviyesine kadar yükselse de günü 1,1742 seviyesinden kapattı. Dolar’ın toparlanma

eğiliminde olması paritedeki olası yükselişleri sınırlandırdığı söylenebilir ki Dolar’daki bu eğilimin devam edebileceğini ve

paritenin baskı altında kalabileceğini öngörüyoruz. Bu kapsamda paritenin 1,18 direncinin altında kalarak 1,1695 seviyesini

hedefleyebileceğini düşünüyoruz. Bu seviyenin altında ise 1,1660 bir sonraki hedef olarak izlenebilir. Diğer yandan olası

yükselişlerde 1,18 direncinin geçilmesi durumunda 1,1850 hedef olarak takip edilebilir.
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XAU/USD: ABD’de geciken teşvik paketi ile Rusya’dan gelen aşı haber akışı takip edilirken, değerli madende sert düşüş

gözlemledik. Dün 1.911,6 seviyesinden kapatan değerli maden bu sabah 1.863,2 seviyesine kadar geriledi. Ancak, söz

konusu seviyeden gelen alımlarla değerli madenin hızlı bir toparlanma gösterdiğini izledik. Şu aşamada yaşanan sert

hareketlerin ardından oynaklık yüksek kalmaya devam edebilecekken, yukarıda 1.945 - 1.968 ve 1.994 sıralı dirençler

olarak izlenebilir. Aşağıda ise 1.922 - 1.880 -1.863 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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