
FX Bülteni 

USD/TRY: ABD’de «Başkanlık Günü» nedeniyle dünkü yatay görüntünün ardından, haftanın ikinci gününe Dolar’ın kısmi 

güçlenmesiyle başlıyoruz. Fed yöneticilerinin şahinvari açıklamalarda bulunması ve yarınki FOMC toplantı tutanakları  

Dolar’daki değerlenmelerin sebebi olarak sıralanabilir. Diğer yandan, Fransa’da dün yayımlanan bir ankette anti – euro 

taraftarı Marinne Le Pen’in desteğini %1’den %27’ye artırması siyasi risklerin canlı kalmasına neden olurken, Euro baskı 

altında kalmakta. Ayrıca, Yunanistan’ı kurtarma görüşmelerine yönelik olumlu sonuçlar elde edilse de, Yunanistan riskinin 

tekrar gündeme gelmesi bir diğer risk faktörü olarak durmakta. Bu ortamda da, geçtiğimiz haftalarda iyi bir performans 

sergileyen kur, bugün sınırlı da olsa değer kaybetmekte. Ancak, merkez bankasının yapıcı önlemleri kurun pozitif ayrışmasına 

destek vermeye devam edebilir. Bu kapsamda teknik olarak 3,66 direncinin altında yer alan 3,59 ve 3,53 seviyelerinin 

gündemdeki yerini koruduğunu düşünüyoruz. Veri tarafında ise bugün Avrupa ve ABD’de PMI verileri izlenecektir. Hem 

Avrupa’da hem de Dünya genelinde son zamanlarda PMI verileri olumlu gelmekte. Dolayısıyla, beklentilerden anlamlı bir 

düşüş gelmedikçe olumlu risk iştahının bozulmasını beklemiyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EURUSD: Fransa’da Nisan ayında başlayacak iki turlu seçim öncesinde anketler takip edilmekte. Dün açıklanan bir ankette 

anti – euro taraftarı Marinne Le Pen’in destekleyenlerin oranının artması siyasi risklerin canlı kalmasına neden olurken, euro 

baskı altında. Diğer yandan, Fed yetkililerin şahinvari açıklamaları ve yarınki FOMC toplantı tutanakları öncesinde Dolar 

güçlenmesi, paritenin baskı altında kalmasına neden olmakta. Şu aşamada da söz konusu baskı devam edebilir ki, 1,0560 

desteğinin altında 1,0520 desteği takip edilebilir. Olası yükselişlerde ise 1,0620 satış gelebilecek direnç olarak izlenebilir. 

Bugün, Avrupa Birliği Maliye Bakanları Toplantısı ve PMI’lar kısmi oynaklık yaratabilir. 
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XAU/USD: Küresel çapta Dolar’daki kısmi güçlenme değerli maden üzerinde baskı yaparken, küresel siyasi belirsizliklerin 

devam etmesi, değerli maden üzerindeki baskıyı kısmen de olsa hafifletmiş olabileceğini düşünüyoruz. Şu aşamada 

Avrupa’daki siyasi risklerin belirginleşmeye başlaması değerli madene genel bir talep getirebilir.  Teknik olarak da, 1.228 

seviyesinin üzerinde kısa vadeli yukarı yönlü momentum korunabilir. Aksi durumda 1.220 seviyesi gündeme gelebilir ki, bu 

seviye ana destek olarak takip edilebilir. Olası yükselişlerde ise 1.239 ve 1.244 sıralı dirençler olarak izlenebilir.  
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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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