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Bu analizde yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu 
tavsiyeler genel nitelikte olup, özel olarak sizin mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun 
olarak hazırlanmamıştır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı veril-
mesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yapılan tüm yorumlar analizler ve öneriler, ana-
listlerin deneyim ve bilgisi dahilinde yapabileceği en iyi ve en doğru araştırmaların bütünüyle iyi niyetli 
bir ürünüdür. Yorumlar ve bilgiler birer AL veya SAT önerisi teşkil etmezler. Daha önce paylaşılan piya-
sa analizlerinin, bilgilerin ve önerilerin geçmişte başarılı olmuş olması ileri yönelik kesin başarı anlamı-
na gelmemektedir, bu veriler neticesinde pozisyon almak tamamen yatırımcının kendi kararıdır. Mar-
baş Menkul Değerler A.Ş. olası zararlardan sorumlu tutulamaz.  
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ALTIN : Hafta Açılışa Yakın Fiyatlamalar 

Devam Ediyor 

Geçen haftanın ilk yarısında dolarda yaşa-

nan değer kaybı altında 1296USD zirvesinin 

test edilmesine neden oldu. Haftanın kala-

nında ise, değer kaybı süreci yaşayan altın 

haftaya 1267USD seviyelerinde başlangıç 

yaptı. An itibariyle açılışa yakın fiyatlamalar 

devam ediyor. ABD’de Çarşamba günü 

açıklanacak faiz kararı öncesi sakin bir gö-

rüntü çizen altın, 50 günlük hareketli ortala-

ma olan 1259USD üzerinde yukarı yönde 

ataklarına devam edebilir. Alımların hedefi 

olarak 1276USD talip ediliyor olacak.  

Merkez Bankalarının sahnede olacağı bir hafta başlıyor. Fed Çarşamba günü faiz kararını 

açıklayacak. Ardından İngiltere Merkez Bankası (BOE) ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Banka-

sı (TCMB) Perşembe günü para politikası toplantılarını gerçekleştirecek. Japonya Merkez Ban-

kası (BOJ) ise Cuma günü toplanacak. Özellikle piyasalarda bütün dikkatler FED faiz kararına 

çevrilmiş durumda. 5 – 8 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre 

ekonomistler, Fed'in Çarşamba günkü toplantısında ve Eylül ayında faiz artırımına gitmesini, 

ve ardından bilanço küçültmeye başlamasını bekliyor. İngiltere’de ise, Genel seçim sonuçların-

da May’in güç kaybetmesi ile oluşan siyasi kargaşa sürecinde açıklanacak faiz kararı da bir o 

kadar dikkatle takip ediliyor olacak.  

Veri olarak sakin görünün haftanın ilk işlem gününde sabah saatlerinde açıklanacak olan Tür-

kiye Büyüme verisi günün en önemli datası olarak takip ediliyor olacak.  

USDTRY : Yeni Haftaya Sakin Başladı 

Geçen haftanın ilk yarısında 3,5000 altını 

test eden kur, ikinci yarısı 3,5500 üzerini 

test etti ve haftayı 3,5337  seviyelerinde 

tamamladı. Çarşamba günü FED, Perşem-

be günü de Türkiye Merkez Bankası faiz 

kararı açıklayacak. Bundan dolayı yeni haf-

taya sakin başlayan kurda haftanın ikinci 

yarısıyla hareketli günler yaşanabilir. Sabah 

saatlerinde Türkiye’de açıklanacak Büyüme 

verisi öncesi, an itibariyle 3,5300 seviyele-

rinde gezinen paritede, gün içi 4 saatlik 

grafikte 50 barın hareketli ortalaması olan 

3,5283 üzerinde 3,5580  hedefli yeni atakla-

rın yaşanması beklenebilir. 3,5283 altına sarkacak fiyatlamalarda ise, alıcıların işlem deneye-

ceği en önemli seviye olarak 200 günlük hareketli ortalama olan 3,5160 takip edilebilir.    


