
FX Bülteni 

USD/TRY: Haftanın ikinci işlem gününe İngiltere’de terör şüphesi uyandıran patlama sonrasında zayıflayan risk iştahı ile 

başlıyoruz. Borsalarda söz konusu patlama çok etkili olmasa da Japon Yeni ve Altın’ın taleple karşılaştığını izliyoruz. Dün 

3,55’in hafif altına sarkan kur ise bu sabah baskı altında 3,57’nin üzerinde fiyatlanmakta. Küresel çapta siyasi gelişmeler takip 

edilirken, bugün veri akışı yoğun.  Sabahtan Avro Bölgesi genelinde Mayıs ayı geçici PMI verileri, TSİ 11:00’de Alman IFO 

endeksi; öğleden sonra ABD’de ise TSİ 16:45’te PMI ve TSİ 17:00’de konut verileri takip edilecektir. Yurtiçinde ise TSİ 

14:30’da Kapasite Kullanım Oranı ve İmalat Güveni takip edilecektir. Avrupa Bölgesi’nde veriler genel olarak toparlanmaya 

işaret etmekteler. ABD’de ise yarın Fed toplantı tutanakları ana gündem maddesi. Yurtiçindeki verilerin ise etki gücü düşük. 

Dolayısıyla verilerin piyasa üzerinde etkisinin sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz. Güne hafif satış baskısı altında başlayan 

kurun günün geri kalanında da kısmi baskı altında kalacağını tahmin ediyoruz. Yakın destek ve dirençler ise sırasıyla 3,55 ve 

3,59 seviyelerinde.  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/USD: Dün Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, Avrupa Merkez Bankası’nın para politikası yüzünden euronun çok 

zayıf olduğunu söylemesi paritenin dün 1,1264 seviyesine kadar yükseliş kaydetmesine neden oldu. Bugün ise Avrupa ve 

ABD’de birtakım makro veriler takip edilecekken, yaşanan ciddi düşüşlerin ardından Dolar’ın yarınki Fed tutanakları 

öncesinde tepki alımları ile karşılaşabileceğini tahmin ediyoruz. Ancak, Merkel’in açıklamaları da Avro’nun dirençli kalmasını 

sağlayabilir. Bu kapsamda da paritede bant hareketi görülebilir. Teknik seviyelere baktığımızda ise olası düşüşlerde 1,12 

ardından 1,1170 seviyesi; olası yükselişlerde ise 1,1265 ardından 1,13 direnci izlenebilir. 
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XAU/USD: İngiltere’deki patlama risk iştahını zayıflatırken, Ons Altın 1.260 direncinin seviyesinin üzerinde. Diğer taraftan, 

yarınki Fed tutanakları risk unsuru olarak durmakta. Değerli maden, 1.260 seviyesinin üzerinde tutunması durumunda 1.265 

ardından 1.271 seviyesine kadar teknik bir yükseliş görülebilir. Ancak, yarınki tutanaklar öncesinde Dolar’da kısmi güçlenme 

görebiliriz. Dolayısıyla söz konusu seviyelerden satıcılar güçlenebilir. Olası düşüşlerde ise 1.255 desteği 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 

  

  

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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