
FX Bülteni 

USD/TRY: Haftanın son işlem gününe nötr risk iştahı ile başlıyoruz. Petroldeki düşüş yerini yatay görüntüye bırakırken, ABD 

10 yıllık tahvil faizi de %2,16 seviyesinde yatay. Borsalar da benzer şekilde yönsüz bir görüntü sergilemekteler. Kur ise takip 

ettiğimiz 3,52 desteğinin altında sakin bir görüntü sergilerken halihazırda 3,4950 seviyesinden geçen 200 günlük basit 

hareketli ortalamasına yakın. Son zamanlarda pozitif ayrışan Türk Lirası, öğleden sonra ABD’den gelecek olan verilerek kadar 

kısmi değer kazançlarını sürdürebilir. TSİ 16:45’de Üretim ve Hizmet PMI ardından TSİ 17: 00’de yeni konut satışları takip 

edilecektir. Verilerin ardından FOMC üyelerinden Bullard, Mester ve Powell’in konuşması var. Hafta boyunca «şahin» 

konuşan FOMC üyelerinin bugünkü konuşmaları sınırlı etki yapabilir. Olası zayıf verilerde ise 200 günlük hareketli 

ortalamanın altı gündeme gelebilecekken, 3,4950 seviyesinin altında 3,44/46 bölgesi hedef olabilir. Diğer yandan, olası 

yükselişlerde 3,52 ara direncinin üzerinde 3,54/56 direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Veri tarafında yurt içinde ise öğleden 

sonra TSİ 14:30’da Kapasite Kullanım Oranı ve İmalat Güveni izlenecekken, Almanya’da açıklanan imalat PMI verisi 

beklentilerden iyi, hizmet PMI’yı ise beklentilerin altında gerçekleşti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/USD: Fed’in zayıf verilere rağmen faiz artırım patikasında değişiklik öngörmemesi, bilanço küçültmesini gündemde 

tutması ve FOMC üyelerinin şahin konuşması; diğer yandan Avrupa Merkez Bankası’nın «güvercin» bir tutum sergilemesi 

sonrasında parite, yaşadığı düşüşlerin ardından tepki ile karşılaştı. Dün ise beklentimiz dahilinde yatay bir görüntü sergileyen 

parite bugün bir miktar da olsa hareketlenebilir. Bu sabah Avrupa tarafında gelen PMI verileri karışık gelirken, öğleden sonra 

ABD’deki veriler oynaklık yaratabilir. Teknik olarak baktığımızda 1,1180 direncinin üzerinde 1,1210; 1,1150 desteğinin altında 

ise 1,1120 seviyesi izlenebilir. 
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XAU/USD: Nötr risk ortamında ABD tahvil faizleri yatay bir görüntü sergilerlerken, Dolar endeksinde (DXY) 97,3 seviyesine 

kadar düşüş gözlenmekte. Değerli maden ise dün geçmekte zorlandığı 1.254/55 direncinin hemen altında. Bu bölgenin 

geçilmesi durumda teknik bir yükseliş gözlemlenebilir. Seanslık grafikte dönüş formasyonlarından çanak – kulp yapan değerli 

maden kısa vadeli olarak 1.248 seviyesinin üzerinde tutunması durumunda söz konusu direnç bölgesini kırma denemeleri 

yapabilir ki kırılması durumunda 20 günlük ortalamayı da içerisinde barındıran 1.265/70 bölgesi hedef olabilir. Ara direnç ise 

1.259 seviyesinde. Diğer yandan 1.248 seviyesinin altında 1.241 tekrar hedef olabilir. Öğleden sonra ABD’de açıklanacak 

veriler yön konusunda daha net bir görüntü verebilir.  
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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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