
FX Bülteni 

USD/TRY: Fransa’da dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda merkez aday Macron’un %23,9 oy oranı ile 

%21,4 oy oranı elde eden ve ayrılıkçı görüşe sahip Marine Le Pen’i geçmesi risk iştahını pozitif etkilemekte. Sonuçlar 

sonrasında EURUSD 1,0935 seviyesine kadar yükselirken, borsalarda yükselişler görülmekte. Japon Yeni, Altın gibi varlıklara 

ise satış gelmekte. Dolar /TL’de 3,60’ın hafif altını gördü. Şu aşamada, iki hafta sonra yapılacak ikinci turda anketlerin 

Macron’un 20 puana yakın farkla Le Pen’i geride bırakabileceğine yönelik tahminleri Avro’ya talep getirmeye devam edebilir ki 

kur da  bundan destek bulabilir.  Bu hafta yurtiçinde TCMB, yurtdışında ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) ve Avrupa Merkez 

Bankası (ECB) para politikası kararlarını açıklayacaklar. Diğer yandan Trump, hafta ortasında vergi reformunu açıklayacağını 

beyan etmesi takip edilecek diğer önemli bir gelişme. Veri tarafında ise ABD’de ilk çeyrek büyüme rakamı ve dayanıklı mal 

sipariş verisi izlenecektir. Bugün ise FOMC üyesi Kashkari’ın konuşması dışında önemli bir gelişme gözükmüyor. Dolayısıyla, 

Fransa seçimlerinin etkileri devam edebilir ki kurda olumlu fiyatlamayı sürdürebilir. Teknik seviyelere baktığımızda, 3,62 pivot 

seviye olmak üzere; 3,58 ana destek, 3,65 ise ana direnç olarak izlenebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/USD: Fransa seçimlerinde anketlerin yanılmaması ve Macron’un ilk turu önde bitirmesi sonrasında Avro’nun değer 

kazandığını izliyoruz. İki hafta sonra yapılacak seçimlerde de Macron’un 20 puana yakın farkla kazanabileceği beklentileri 

Avro’ya talep getirmeye devam edebilir. Asya seansında 1,0935 seviyesini gören (Cuma günü kapanış 1,0727 seviyesinde 

gerçekleşmişti.) parite buradan tepki ile karşılaşarak 1,0821 seviyesine kadar geriledi. Şu aşamada, parite 1,08 seviyesinin 

üzerinde kalarak tekrar 1,09’lu seviyeleri görebilir. Ara direnç 1,0875 seviyesinde. 
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XAU/USD: Fransa seçimlerinin ilk turunu Macron’un önde bitirmesiyle risk iştahı pozitif. Bu ortamda, riskli varlıklara talep 

gelirken değerli maden satışlarla karşılaşmakta. Diğer yandan, geçen hafta %2,16 seviyesini gören ABD 10 yıllık tahvil faizi 

bu sabah %2,30’un üzerinde. Bu hafta da, Trump’ın vergi reformunu açıklayacağını söylemesi şu aşamada Altın’a olan talebi 

sınırlandırmakta. Bu kapsamda, değerli madende bugün baskı sürebilir. Teknik seviyelere baktığımızda 1.272 pivot seviye 

olmak üzere; 1.265 destek 1.280 direnç olarak izlenebilir. 
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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 

  

  

Müşteri Hizmetleri Merkezi 

  

 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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