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Hafta başında 1142 seviyesine kadar düşüş gösteren altın bu
seviyeden gelen tepki ile 1168 seviyesine kadar yükseldi. ABD 10 yıllık faizlerinde son dönemde yaşanan gelişmeler ile risksiz varlıklara yönelim isteği ile tahvil fiyatlarının artması ile geri
çekilmeler görülüyor. Ancak bu altın fiyatlarına tam olarak yansımış değil. Yunanistan belirsizliği ve Çin borsasındaki dalgalanmanın devam ettiğini düşündüğümüzde fiyatlarda bir miktar
daha yukarı yönlü hareket olabileceğini düşünüyoruz.
Haftalık grafikte öne çıkan 1150 desteği oldukça önemli. Yükselişin devamı için ise 1166 seviyesinin geçilmesi gerekiyor. 1166 seviyesinin geçilmesi ile 1170 ve 1180 dolar seviyelerini
görebiliriz. 1150 desteğinin altında kapanışlar ise bizi 1140 ve 1130 seviyelerine götürebilir.
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Paritede kayıplar silinmeye çalışılıyor. Özellikle, yatırımcıların
belirsizlikler arasında Yen’e olan talebini artırdığını görüyoruz. Ancak bu hareket Dolar endeksindeki yükselişle beraber bir nebze silinmeye çalışılıyor. ABD’den açıklanan işsizlik
başvurularında bu dönem beklenti üzerinde kalsak da 300K altında istikrarlı duruş devam ediyor. Bugün ise, gündemimizde 19:30 itibariyle FED başkanı Janet Yellen’ın konuşmaları olacak.
ABD ekonomisi ve faizler hakkında bir açıklama yaparsa paritede volatilite biraz daha artabilir.
Teknik olarak, 120.40’lardan dönüşler gerçekleştiren parite, 121.00 üzerinde kalıcılık sağlarsa, yükselişler devam edebilir. Hareketin devamında 122.00, 122.50 ve 123.00 takip edilebilir.
Paritede tekrardan satış dalgası gündeme gelirse de, 120.60-120.40 bölgesi önemli olacaktır. Satıcılı seyrin devamında 120.00 önemli bir destek görevi görebilir.
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Yurtiçinde koalisyon görüşmeleri beklenirken Davutoğlu’ndan gelen
açıklamalar TL ve endekse destek oldu. Borsa günün yüzde 2.3 yükselişle 82 bin 300 puandan kapatırken kur 2.67 seviyesindeki hareketine devam ediyor. Davutoğlu yaptığı açıklamalarda
yetkinin verilmesinin ardından hızla görüşmelere başlayacaklarının ve ilk turu bayramdan önce tamamlayacaklarını açıkladı. Yurtiçinde önemli bir makro veri bulunmazken ABD’de işsizlik
başvuruları 297 bin ile beklentinin oldukça üzerinde açıklandı. Bugün yurtiçinde cari açık verisi açıklanacak. ABD’de ise Yellen’ın konuşması takip edilecek.
Kurda 2.6670 trend desteği önemli. Bu seviyenin altında 2.66 ve 2.6450-2.6500 bandı görülebilir. 2.67 seviyelerinden gelen alışların kuvvetlenmesi durumunda 2.6820 ilk direnç seviyesi. Bu
seviyenin geçilmesi ile 2.70 seviyesini görebiliriz.
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Dün FOMC sonrası 1.1125 seviyesine kadar yükselen parite günü
satış ağırlıklı geçirdi. Yunanistan’a Pazar gününe kadar süre verildiği açıklanırken, Euro Bölgesi Maliye Bakanları, Cumartesi TSİ 16:00'da Yunanistan önerilerini tartışmak için toplanacaklar.
Yeni teklif ile ilgili açıklamalar yapan Merkel, Yunanistan'ın program üzerinde çalıtşığını ifade ederek önerilecek planın 3 yıl sürdürülebilir olduğunu görmelerinin gerektiğini söyledi. Ayrıca
Merkel’in görüşmelere IMF’nin katılmasını istediğide gelen haberler arasında. ABD tarafında ise işsizlik başvuruları 297 bin ile beklentinin üzerinde kaldı.
Bugün ABD’de Yellen’ın konuşması takip edilecek. Paritede 1.1135 seviyesi önemli direnç. Bu seviyenin altında kalındığı sürece satış baskısı devam edebilir. 1.1060, 1.0990 ve 1.0915
destek seviyleri. 1.1135 seviyesinin geçilmesi durumunda ise 1.1180 ve 1.1230 dirençleri test edilebilir.
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İngiltere’de dün PPK kararları gündemdeydi. Bu dönemde de herhangi
bir değişikliğe gidilmeyen PPK kararlarında faizler tekrardan yüzde 0.50 seviyelerinde sabit tutuldu ve parasal genişleme miktarı 375 Milyar Sterlin’de kaldı. ABD tarafında ise gündemde
haftalık işsizlik başvuruları vardı. İşsizlik başvuruları bu dönem beklentilerin üzerinde 297K olarak açıklandı. Son dönemde ABD’de istihdam görünümüne dair verilerde bir artışın söz
konusu olduğunu da görmekteyiz. Bugün ise, gündemde İngiltere’den ticaret denges olacak. ABD’den ise FED başkanı Yellen’ın konuşması takip edilecek.
Paritede teknik olarak, 1.5330’lardan dönüş hareketi gerçekleşmeye çalışıyor. Ancak orta vadede trendin aşağı yönlü kırılması hala satıcılı seyrin geçerli olabileceğini gösteriyor.
Toparlanmalarla birlikte kısa vadede 1.5400 üzerinde kalıcılık sağlanırsa 1.5445’ler hedeflenebilir. Satıcılı seyirde ise, 1.5330 ve 1.5260 önemli olacaktır.

