
FX Bülteni

USD/TRY: Olumlu risk iştahıyla birlikte dün küresel çapta değer kaybeden Dolar bu sabah da baskı altında. Yaşanan

düşüşlerinde ardından Dolar’da cuma günü başlayan ve hafta başında devam eden kısa vadeli toparlanma isteği

gözlemiştik. Dolar’daki dünkü baskıyla da EURUSD paritesinin tekrar 1,18 seviyesinin üzerine çıktığını izliyoruz. Şu

aşamada, paritenin 1,18’in üzerinde tekrar yükseliş eğilimine geçmesinin desteğiyle, Dolar / TL de direnç yaptığı 7,35

seviyesinin altında kalabilir. Halihazırda 5 yıllık CDS'imiz iyileşmeye devam ederek 540 seviyesine kadar geriledi. Kurda

7,35’in üzerinde bir hareketlilik yaşanması durumunda ise 7,42 tepki gelebilecek direnç olarak izlenebilir. Öte yandan, olası

geri çekilmelerde 7,27 ve 7,20 sıralı destekler olarak takip edilebilir. Veri akışı açısından sakin günde, ABD’de işsizlik maaş

başvuruları öne çıkıyor.

EUR/USD: Aylık ortalamasına gelmeden dün 1,1711 seviyesinden tepkiyle karşılaşan parite bu sabah 1,18’in üzerinde.

ABD’de işsizlik maaş başvurularının izleneceği günde parite halihazırda toparlanan teknik göstergelerle birlikle 1,1780

desteğinin üzerinde kalarak yükselişini sürdürebilir. Tekrar toparlanan paritede yükselişin sürmesi durumunda da 1,1890

hedef olarak izlenebilir. Diğer yandan, olası geri çekilmelerde 1,1780 desteğinin altına sarkma yaşanması durumunda

1,1725 hedef olabilir.
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XAU/USD: Yaşanan satışların ardından dün dalgalı bir seyir izleyen ve günü 1.917 seviyesinden kapatan değerli maden bu

sabah dünkü kapanışın üzerinde. Şu aşamada, Dolar’ın tekrar baskı altında kaldığı ortamda değerli maden kayıpların bir

kısmını telafi edebilir. Bu kapsamda, 1.913 desteğinin altına sarkma yaşanmadıkça 1.968 hedefte kalabilir. Ara direnç 1.945

seviyesinde. Öte yandan, olası geri çekilmelerde 1.913 seviyesinin altına sarkma yaşanması durumunda 1.880 hedef 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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