
FX Bülteni 

USD/TRY: ABD’de Trump kaynaklı haber akışı piyasalar üzerinde etkisini hissettirmeye devam etmekte. Dün Trump’ın 

reformları uygulamak için Kongre’deki desteğini artırdığına dair spekülasyonlar Dolar’ı kısmen desteklese de,  Trump’ın 

«Muhtemelen NAFTA’ya son vereceğiz» şeklindeki açıklaması kısmi toparlanmayı gölgede bıraktı. ABD’deki verilerin 

beklentilerin altında kalması ve siyasi belirsizlikler Dolar üzerinde baskı yaparken, Gelişmekte Olan Ülke (GOÜ) kurlarını 

desteklemekte. ABD’nin faiz artışlarının sorgulanması, küresel çapta ekonomik toparlanma  ve GOÜ’lerin faiz indirim 

döngüsünde olması TL’yi cazip kılmaya devam etmekte. Dün de Endonezya Merkez Bankası faizleri 25 baz puan düşürerek 

%4,50’ye çekti. Diğer yandan, yarın başlayacak Jackson Hole sempozyumunda Yellen’in açıklamaları ise risk unsuru  olarak 

durmakta. Özellikle enflasyon verilerinin zayıf gelmesine karşın, şahin tonda konuşmaya devam eden Yellen’in 

Sempozyum’da tekrar şahin açıklamalar yapması mümkün. Bu da halihazırda aşırı satımda bulunan Dolar’ın en azından daha 

da düşmesini engelleyebilir. Özetle kurda yatay hareket devam edebilecekken, 3,49/51 bölgesi hareket alanı olarak durmakta. 

Söz konusu bölgenin dışında, aşağıda 3,47 desteği ve yukarıda 3,53 direnci takip edilebilir. Veri tarafında, sabahtan 

Avrupa’da, öğleden sonra ise ABD’de Ağustos ayı için geçici PMI verileri açıklanacak. Ayrıca, TSİ 17:00’de ABD’de konut 

verileri ve Avrupa’da tüketici güveni de takip edilecektir. Yurt içinde ise tüketici güven endeksi takip edildi. Tüketici Güveni 

Ağustos’da 71,1 oldu. Temmuz ayında söz konusu değer 71,3 idi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

EUR/USD: Dün, Dolar’daki toparlanma ile beraber parite de geri çekilerek takip ettiğimiz 1,1740 desteğinin hafif üzerinde 

tepki alımları ile karşılaştı. Yarın başlayacak Jackson Hole sempozyumu öncesinde momentum düşük kalırken, bugün TSİ 

10:25’te Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin açıklamaları oynaklık yaratabilir. Paritedeki ciddi yükselişten sonra 

Draghi’den güvercin açıklamalar gelebilir. Açıklamalar güvercin tonda olursa parite 1,1740 desteği kırabilir ve 1,1690 sonra 

1,1660 seviyesini hedefleyebilir. Beklenmeyen açıklamaların yapılması durumunda parite dünkü en yüksek seviyenin geçtiği 

1,1825 direncini kırma denemeleri yapabilir. Ara ve ana destekler ise sırasıyla  1,1780 ve 1,1890’dan geçmekte. Son olarak, 

bugün Avrupa ve ABD’de açıklanacak makro verilerin etkisi ise sınırlı kalabilir.  
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XAU/USD: Haftanın ikinci işlem gününde de 1.281 - 1.293 bandında seyreden ons altın günü 1.285'den kapattı. Yarın 

başlayacak olan Jackson Hole toplantısı öncesi nötr risk iştahının hakim olduğu günde değerli maden şu dakikalarda 1.285 

seviyesinin hafif üzerinde seyrediyor. Teknik olarak, 1.290 seviyesi geçmekte zorlanan ons altında 1.282 seviyesinin altında 

1.275 seviyesine doğru geri çekilme gözlenebilir. Olası yükselişlerde ise 1.290 seviyesinin üzerinde 1.295/96 direnç bölgesi 

hedef olabilir.  
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ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
  

Araştırma 
  

e-mail: arastirma@ziraatyatirim.com.tr 

Genel Müdürlük Pazarlama 

  

Levent Mah. Gonca Sokağı No.22 (Emlak Pasajı) Kat.1 34330 Beşiktaş İSTANBUL 

+90 212 339 8080 / info@ziraatyatirim.com.tr 

  

  

Aracılık Hizmetleri Servisi 

  

 0 850 22 22 979 / 44 44 979 

 

Yurt çapındaki tüm T.C. Ziraat 

Bankası A.Ş. Şubeleri 

 

  

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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