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USD/TRY: Dün beklendiği gibi Fed federal faiz fonlama oranında ve varlık alım programında değişiklik yapmadı. Ancak, yeni

tahminlere göre 2023'te iki faizi artışı öngörülmesi ve varlık alımlarının azaltılmasının konuşulmaya başlanacağı işaretleri

gözlenirken, yıl sonu çekirdek PCE enflasyonu tahmininde yukarı yönlü revize yapılarak %3'e çekildi. Powell enflasyon ile

ilgili beklediklerinden daha kalıcı ve yüksek olabileceğini vurguladı fakat uzun vadeli enflasyon beklentilerinde Fed'in

hedeflerinde sapma olmadığını söyledi. Fiyatlamalara bakıldığında, Fed sonrası risk iştahının azaldığı gözlenirken, Dolar

endeksi (DXY) Fed sonrasında %1’e yakın primli seyrediyor. Şu aşamada, Dolar’daki pozisyonlanmalar da düşünüldüğünde

kısa vadeli Dolar’da yükseliş eğilimi sürebilir. Dolar’daki küresel hareketle birlikte faiz değişikliği beklenmeyen bugünkü

TCMB toplantısında, şahin bir Karar Metni görülmemesi durumunda Dolar /TL’de 8,69 hedef olabilir. Sonraki direnç ise 8,75

seviyesinde. Diğer taraftan, olası geri çekilmelerde 8,57 – 8,53 ve 8,48 sıralı destekler olarak izlenebilir. Bugün ayrıca

TCMB, DTH, rezerv ve menkul kıymet istatistiklerini de paylaşacak. Yurtdışında ise ABD işsizlik maaş başvuruları ile ABD

Hazine Bakanı Yellen’ın konuşması izlenecek.

EUR/USD: Dün Fed’in piyasa beklentilerinin aksine daha hızlı faiz artırımı olacağını tahmin etmesiyle Dolar’da güçlenme

gözlendi. Dün yaklaşık %1’in değer kaybeden ve 1,20’nin hafif de olsa altında günü kapatan paritede de 1,20’nin altında

düşüş eğilimi sürüyor. Şu aşamada şahin Fed’in ardından kısa vadeli mevcut fiyatlamalar devam edebilir ve parite 1,20

seviyesinin altında kalarak 1,1920 desteğine kadar düşüş gösterebilir. Sonraki destek ise 1,1880 seviyesinde. Diğer yandan,

olası yükselişlerde 1,20’nin aşılması durumunda 1,2050 tepki gelebilecek direnç olarak izlenebilir.
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XAU/USD: Şahin Fed'in ardından güçlenen Dolar’la birlikte sert satışla karşılaşan değerli maden günü yaklaşık %2,5

oranında kayıpla 1.812 seviyesinden kapattı. Şu aşamada kısa vadeli Dolar’ın güçlenmesi sürebilecekken, değerli maden

baskı altında kalmaya devam edebilir. Değerli madende teknik seviyelere bakıldığında, düşüşün devam etmesi ve 1.800

desteğinden tepki gelmemesi durumunda 1.785 hedef olarak izlenebilir. Diğer yandan, olası yükselişlerde 1.830 direnci tepki

gelebilecek seviye olarak öne çıkıyor.
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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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