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USD/TRY: Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisine karşın ABD on yıllık tahvil faizinde yaşanan gerileme risk iştahını

destekliyor. Bu hafta ABD tahvil ihaleleri de sorunsuz geçerken on yıllık tahvil faizi %1,61’lere kadar geriledi. Dolar endeksi

(DXY) ise son üç haftanın en düşük seviyelerinde hareket ediyor. Yurtiçi tarafa bakıldığında, dünkü Kabine Toplantısı’ndan

kısmi kapanma kararı çıkarken, yarınki TCMB toplantısı öncesinde Dolar / TL’de sakin görüntü korunuyor. Şu aşamada bu

eğilimin yarınki toplantıya kadar devam edebileceğini düşünüyoruz. Teknik seviyelere bakıldığında, aşağıda 8,09 ve 8,03

sıralı destekler olarak takip edilebilir. Yukarıda ise 8,18 ve 8,25 sıralı dirençler konumunda. Bugün yurt içinde veri takvimi

sakinken, ABD tarafında, günün odak noktasında TSİ 19'da Fed Başkanı Jerome Powell'ın Economic Club of Washington'un

düzenleyeceği etkinlikteki konuşması olacak. Avrupa tarafında ise TSİ 17'de ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması

takip edilecek.

EUR/USD: ABD enflasyon verisinin beklentileri aşmasına karşın ABD on yıllık tahvil faizinin gerilemesi piyasada tahvil

faizindeki yükselişin şu aşamada fiyatlandığını gösteriyor. Diğer yandan, Almanya'da nisanda ZEW cari durum endeksi -48,8

seviyesine iyileşerek beklentileri aştı ve Bölge ekonomisinin dirençli olduğuna işaret etti. Açıklanan veriler dışında, Avrupa’da

aşı tedariğinde yaşanan sıkıntıların yavaş yavaş aşılması ve vaka sayılarındaki kısmi düşüş eğilimi de yakından izleniyor. Bu

gelişmeler ışığında, paritedeki yükseliş eğiliminin devam edebileceğini düşünüyoruz. Yükselişin devamında 1,1990 ve

1,2050 hedefleri takip edilebilir. Öte taraftan, olası geri çekilmelerde 1,1920 tepki gelebilecek destek olarak izlenebilir.
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XAU/USD: Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisine karşın ABD on yıllık tahvil faizinde yaşanan gerileme değerli

madeni destekledi. ABD on yıllık tahvil faizinin gerilemesi piyasada tahvil faizindeki yükselişin şu aşamada fiyatlandığını

gösteriyor ki Dolar endeksi (DXY) de son üç haftanın en düşük seviyelerinde hareket ediyor. Bu kapsamda, değerli maden

önemli gözüken 1.755/60 bölgesini kırmayı deneyebilir ki bu direnç bölgesinin kırılması durumunda 1.776 hedef olabilir.

Diğer yandan, olası düşüşlerde 1.735 ve 1.724 sıralı destekler 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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