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USD/TRY: Omikron varyantının düşünüldüğü kadar kötü sonuçlar doğurmayacağına yönelik beklentilerin oluşması ve ilk

sonuçların “cesaretlendirici” olduğunun söylenmesi risk iştahını destekledi. Varyantla ilgili semptomların daha hafif olduğu ve

politikacıların da tam kapanmaya soğuk baktıkları biliniyordu. Bu kapsamda, dün ABD borsalarında havacılık hisseleri

öncülüğünde ralli havası vardı. Risk alma iştahının bu sabah da devam ettiği gözleniyor. ABD vadelilerinde %1’e yaklaşan

yükselişler yaşanmakta. Varyant kaynaklı iyimser havanın yanında Çin’in zorunlu karşılıkları indirmesi piyasaları destekleyen

bir diğer gelişme olarak izleniyor. Çin ekonomideki yavaşlama konusunda destekleyici adımlar atmaktan uzaktı. Dolayısıyla

bu gelişme hem Bölge özelinde hem de küresel çapta sıkılaşan para politikalarına yönelik şahin beklentileri törpülemesi

açısından önemli. Yurtiçi tarafta ise “faiz indirimi yapılmaması olasılığının artması”nın fiyatlamalarda etkili olduğunu izliyoruz.

TCMB'nin doğrudan müdahale ettiği 13,80'lerde kurun tutunamadığını ve kurda düşüş yaşandığını gözlemliyoruz. Yaşanan

sert değer kayıplarının ardından yurtdışındaki risk alma iştahının da desteğiyle TL’de toparlanma görebiliriz. Bu kapsamda

kur, 13,80/85 direnç bölgesinin altında kalarak 13,41 destek bölgesine kadar gerileyebilir.

EUR/USD: Dolar’da, yüksek pozisyonlanmalar, mevsimsellik etkisi, tatil dönemi ve Fed dışında diğer büyük merkez

bankalarından da şahin beklentilerin oluşması ile net bir güçlenme gözlenmiyor. Diğer yandan, Omikron varyantına yönelik

yapılan açıklamalar risk iştahını desteklerken, Çin’in zorunlu karşılıkları indirmesi piyasalara pozitif yansıyor. Bununla birlikte

ECB üyesi Holzmann varlık alımları sona ermeden faiz artırılabileceği görüşünü savundu. Bu kapsamda, Dolar’ı

destekleyebilecek genel katalizörler devam etse de kısa vadeli yukarıdaki gelişmeler paritede yükselişi sağlayabilir.

Dolayısıyla, paritenin 1,1265 desteğinin üzerinde tutunarak yakın 1,1315 direncini kırabileceğini ve 1,1360 seviyesine kadar

yükseliş kaydedebileceğini düşünüyoruz.
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XAU/USD: Omikron varyantına yönelik iyimser açıklamalar Fed ile ilgili faiz artırım beklentilerini biraz daha artırabilir. Diğer

yandan, Çin’in zorunlu karşılıkları indirmesi değerli maden tarafında kısmen destekleyici olabilir. Diğer yandan, pozitif risk

iştahı bir miktar da olsa DXY’de etkisini göstermekte. Bu gelişmeler kapsamında, değerli madende 1.770 – 1.795 arasında

bant hareketi bekliyoruz.
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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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