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USD/TRY: Dün değer kaybetmeye devam eden Türk Lirası, Dolar karşısında 3,9422 seviyesine kadar yükseldi. Buradan geri
çekilme yaşayan kur, kapanışı 3,8713 seviyesinden yaptı. Dün akşam, basın toplantısında konuşan Trump’ın uygulamayı
planladığı teşvikler ile ilgili detay vermemesi Dolar’da küresel çapta satışa neden oldu. Dolar endeksi (DXY) 101,50
seviyesinin altına kadar gerilemiş durumda. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise %2,32’li seviyelerde. Trump’ın basın konferansının
ardından Dolar’da küresel çapta değer kayıpları devam edebilir. Halihazırda Dolar’la fiyatlanan ve aşırı satışla karşılaşan
örneğin Ons Altın’da güçlü bir görüntü gözlemleniyor. Dolar’daki olası geri çekilmenin devam etmesi kur üzerinde de
rahatlamaya neden olsa da, Türk Lirası’ndaki negatif ayrışma devam ediyor. Oynaklık ise halen yüksek. Şu aşamada dünkü
en yüksek seviye olan 3,9422 direncinin üzerinde 4,00 psikolojik seviye önemli bir direnç olarak izlenebilir. Olası düşüşlerde
3,86/87 desteğinin altında 3,78/80 seviyesi hedef olabilir. Yurtiçi ajandada önemli bir veri akışı bulunmazken, yurtdışında ABD
tarafında bazı Fed üyelerinin konuşmaları ve ikincil öneme sahip veriler takip edilecektir. Avrupa tarafında, TSİ 15:30’da
Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarının yanı sıra öğlen Almanya büyüme rakamı ve bölge sanayi üretim verileri takip
edilecektir.

EURUSD: Dün Trump’ın basın toplantısı öncesinde baskı altında kalan parite takip ettiğimiz 1,0450 seviyesinden tepki ile
karşılaştı. Trump’ın da mali teşvikler ile ilgili detay vermemesi Dolar’a satış getirirken, parite tekrar 1,06 seviyesinin üzerinde.
Şu aşamada 1,0650 seviyesi önemli bir direnç olabilir. Bu seviyenin üzerinde tutunması durumunda 1,0710 hedef olabilir.
Olası düşüşlerde ise 1,06 desteğinin altında 1,0570 ardından 1,0520 destekleri izlenebilir. Bugün bazı Fed üyelerinin
açıklamaları ve Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları oynaklık yaratabilir.
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XAU/USD: Trump’ın dün mali teşvik ile ilgili detaylara girmemesi Dolar’a satış getirirken, Trump’ın başkan seçilmesinden
sonra en çok satışla karşılaşan varlıklardan olan Altın’da yükselişler görülmekte. Teknik göstergeler de güçlü görüntüsünü
korurken, yakın direnç 1.205 seviyesinde. Bu seviyenin aşılması Trump sonrası satışın yarısı geri alınabilir ki bu da
halihazırda 1.230 seviyesine denk gelmekte. Bu seviyenin altında 1.215 ve 1.222 ara dirençler. Öte yandan, kar satışlarının
gündeme gelmesi durumunda, 1.196,5 ara desteğinin altında 1.190/92 bölgesi hedef olabilir. Ana destek ise 1.180/85
bölgesinde.
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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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