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AUD/USD
Geçen hafta TÜFE rakamları %0,8 beklenirken %0,6 gelmesi sonrasında Avusturalya Merkez
Bankası 6 Mayıs gecesi yapacağı Para Politikası toplantısında faizleri değiştirmesini düşünmüyoruz.
Ancak bu toplantıda verilecek mesajlar parite üzerinde volatiliteye sebep oluşturabilir. Teknik açıdan baktığımızda kanal içinde hareket eden paritede bu gece gelecek haberler sonrasında kanalın
kırıldığı yönde işlemler gerçekleşebilir. Parite takip ettiğimiz mavi kanalın tepesini 3 kere kırmayı
denemiş ancak bunu başaramamıştı. Aşağıda ise kanalın alt bandı daha önce 5 kere denenmiş ancak kırılamamış. Bu akşam açıklanacak faiz kararıyla birlikte 0,9300 direnci kırılacak olursa 0,9377
seviyesine doğru yükselişler görülebilir. Aşağıda ise 0,9211 desteğinin kırılmasıyla 0,9170 desteğine kadar geri çekilişler yaşamamız mümkün olabilir. (Grafik:1)
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Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri
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ALTIN
Geçen hafta ABD’den gelen yoğun veri akışı sonrasında büyüme rakamlarının %0,1 ile
beklentilerin altında kalması Dolar’ı negatif yönde etkilerken Tarımdışı İstihdam rakamlarının
beklentilerin oldukça üzerinde 288K olarak açıklanması ve İşsizlik rakamlarının %6,6 beklenirken %6,3 açıklanması Dolar’ı pozitif yönde etkileyen gelişmelerdi. Özellikle Tarımdışı İstihdam
rakamlarından sonra Dolar’ın güvenli liman olma özelliğini güçlendirmesi altında aşağı yönlü
ufak bir etki yaratsa da gün bitmeden Rusya ve Ukrayna arasındaki jeopolitik riskin tekrardan
ortaya çıkması Altın’da yukarı gidişleri tetikledi. Böylece Altın geçen hafta içinde dengelenmiş
oldu. Ancak hafta sonu Ukrayna’nın Doğu Bölgesi’nde yaşayan Rusların Rusya’ya bağlanmak
istemiyle başlattıkları isyan çatışmaya dönüşünce Altın da jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte
yukarı yönlü fiyatlanmaya başlandı. Bizim günlük kapanış bazında verdiğimiz aşağıda 1280 desteği ile yukarıda 1308 direnci kırılmadığı sürece yön konusunda kararsız tavrını sürdürecektir.
Gün içi işlemler bazında baktığımızda ise 15 dakikalık grafiğimizde gördüğümüz uyumsuzluk
kısa vadeli olarak aşağıya düşüşleri işaret ediyor. 1310’un kırılmasıyla birlikte 1292’ye kadar
çekilmemiz mümkün olabilir. Ancak 1292 seviyesinin haftalık pivot noktamız olması dolayısıyla
bu seviyenin altına düşmediğimiz ve Rusya-Ukrayna gerginliği bitmediği sürece kalıcı düşüşlerden bahsedemeyiz. Yukarıda ise günü 1308 üzerinde kapatırsak haftanın geri kalan günlerinde
1330 direncine kadar yükseliş hareketleri izleyebiliriz. (Grafik:2)
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