
FX Bülteni

USD/TRY: ABD’de teşvik paketinin gecikebileceğine işaret eden açıklamalarla risk iştahı bu sabah zayıf. Diğer yandan, aşı

tedarikinde yaşanan gecikmeler ve mutasyonlu virüs ile ilgili endişeler de sürerken, Dolar zayıf risk ortamından destek bulma

çabasında. Halihazırda 7,36 – 7,37 civarından geçen 200 günlük ortalamasını kıramayan Dolar / TL de hafif yükseliş

eğiliminde. Beklenen mali teşviğin zamanlamasına yönelik belirsizlik ve koronavirüs ile ilgili olumsuz gelişmeler risk unsuru

olarak dursa da Fed'in uzun süre devam edecek destekleyici politikaları dışında TCMB’nin güçlü iletişim politikası

uygulayarak şahin duruşunu koruması, risk unsurlarının yaratabileceği olumsuz fiyatlamaların sınırlı kalmasını sağlayabilir.

Bu kapsamda, kurda kısa vadeli 7,45 ara direncinin altında fiyatlama görebiliriz. Geri çekilmelerde ise 200 günlük

ortalamanın bulunduğu 7,36 – 7,37 destek bölgesi olarak izlenebilir. Bugünkü veri takvimine bakıldığında, ABD tarafında,

TSİ 18'de ocak ayına ilişkin Conference Board tüketici güveni endeksi açıklanacak.

EUR/USD: Geçen hafta 50 günlük ortalamasını destek yaparak 1,22 civarından geçen aylık ortalamasına yaklaşan parite,

haftaya kısmi baskı altında başladı. ABD’de mali teşvik paketinde zamanlamaya yönelik belirsizlik yaratan açıklamalar risk

iştahını zayıflatarak Dolar’ı desteklerken, mutasyona uğrayan virüs ile ilgili endişeler de fiyatlamalarda etkili oluyor.

Avrupa’daki kısıtlamalar da Euro üzerinde genel bir baskı yarattığı söylenebilir. Teknik olarak, halihazırda 1,2110 civarından

geçen 50 günlük ortalama destek olarak takip edilmeye devam edilebilir. Bu seviye kırılmadıkça 1,2110 – 1,2190 arasında

dalgalanma gözlemlenebilir. Söz konusu seviyelerin dışında 1,2240 direnç, 1,2075 ise destek olarak izlenebilir.
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XAU/USD: ABD’de mali teşvik paketinin zamanlamasına yönelik belirsizlik oluşması Dolar’ı desteklese de değerli madenin

genel olarak yön bulmakta zorlanmaya devam ettiğini gözlemliyoruz. ABD’de ocak ayına ilişkin Conference Board tüketici

güveni endeksi açıklanacağı günde Ons Altın’daki yönsüz eğilimin bugün de sürebileceğini düşünürken, 1.842 – 1.868

aralığı hareket alanı 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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