
FX Bülteni 

USD/TRY: Günün önemli gelişmesi  TSİ 14:00’de Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun (PPK) karar metni olacaktır. 

Beklentiler  kurda yaşanan sert hareketler sonrasında bankanın sınırlı da olsa faiz artırımı yapabileceği yönünde. Geçtiğimiz 

ay faiz parametrelerinde değişikliğe gidilmemişti. (politika faizi: %8,00, faiz koridorunun alt ve üst bandı %7,25 - %8,50, geç 

likidite penceresi borç verme faiz oranı %10).  Merkez bankası geçtiğimiz  günlerde haftalık repo ihalesi açmamış ve swap 

(takas) yoluyla kurdaki oynaklığı düşürmeyi başarmıştı. Ağrılık ortalama fonlama maliyeti de %9’un üzerine çıkmıştı.  Şu 

aşamada piyasanın bir süredir beklediği karar sonrasında her iki yönde oynaklık artabilir.  Teknik seviyelere baktığımızda, 

3,72 ara desteğinin altında 3,65 önemli bir destek olabilir. Bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda 3,5350 

önümüzdeki günlerde hedefe girebilir. Öte yandan, olası yükselişlerde ise 3,79 ara direncinin üzerinde 3,86 ve 3,94 sıralı 

hedefler olabilirler.  Bugünkü risk iştahına baktığımızda Dolar’ın küresel çapta güç kaybetmeye devam etmesiyle iyimser bir 

görüntü izliyoruz. Bu da kurda ara ara sınırlı düşüşleri açıklamakta.  Veri tarafına baktığımızda, Avrupa’da PMI rakamları ve 

ABD’de konut verileri izlenecektir. Ek olarak, oynaklık yaratabilecek bir diğer gelişme ise İngiltere’de Anayasa Mahkemesi’nin, 

Brexit sürecine ilişkin kararı olacaktır. Kararın Brexit sürecinin hızlanmasına yönelik olması durumunda kur kısmi baskı altında 

kalabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EURUSD: Trump’ın ekonomi projeksiyonlar ile ilgili detayları henüz açıklamamış olması Dolar’a kar satışları getirmeye devam 

ediyor. Öte yandan, ABD Hazine bakanının Dolar’ın şu an kuvvetli olduğunu açıklaması geri çekilmeleri hızlandırarak Dolar 

endeksinin 100 seviyesinin altına gerilemesine neden oldu. Parite de, bu sabah 1,0773 seviyesine kadar yükseliş kaydetti. Şu 

aşamada Dolar’daki zayıflık nedeniyle yukarı yönlü hareketlenmeler gündemde kalmaya devam edebilir. Kısa vadeli olarak da 

1,0680 seviyesinin üzerinde kalındıkça, 1,0830 seviyesi hedefte kalmaya devam edebilir. Ara direnç  ise 1,0785 seviyesinde. 

Veri tarafında Avrupa’da PMI ve ABD’de konut satışları takip edilecektir. Verilerin etkisi sınırlı kalabilir. Ek olarak, -öğlen 

saatlerinde açıklanması beklenen - İngiltere'de Anayasa Mahkemesi’nin Brexit süreci ile ilgili kararı oynaklık yaratabilir. 

Kararın Brexit sürecinin hızlanmasına yönelik olması durumunda paritede kısmi baskı görülebilir. 
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XAU/USD: Trump’ın henüz ekonomik projeksiyonlarla ilgili detay vermemesi ve göreve başladığı ilk günlerinde Asya Pasifik 

Ortaklığı’ndan çıkma kararı alması Dolar’da zayıflamaya yol açarken,  Hazine bakanının Dolar’ın güçlü olduğunu söylemesi 

genel olarak Dolar’daki satışları arttırdı. Bu ortamda da değerli maden yukarı yönde hareket etti; ancak 1.218/19 direncinin 

üzerinde kapanışlar yapamadığını izledik. Şu aşamada  Dolar zayıflığı devam edebilecekken, Trump sonrası jeopolitik 

belirsizliklerin artması nedeniyle değerli maden taleple karşılaşmaya devam edebilir.  Bu kapsamda 1.218/19 direncinin 

geçilmesi durumunda 1.230/40 bölgesi hedef olabilir. Bugün İngiltere’de Anayasa Mahkemesi’nin Brexit sürecini hızlandırıcı 

karar alması söz konusu seviyenin kırılmasına neden olabilir.  Veya öğleden sonra ABD verilerinin zayıf gelmesi de söz 

konusu seviyenin kırılmasına neden olabilir. Aksi durumda 1.208 tepki gelebilecek  seviye olarak takip edilebilir.  Ana destek 

ise 1.196 seviyesinde. 
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FX Bülteni 

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 

  

  

Müşteri Hizmetleri Merkezi 

  

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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