
FX Bülteni

USD/TRY: Olumlu bir görüntü sergilemeye devam eden TL dün de %1,5 oranında değer kazanarak pozitif ayrışmaya

devam etti. Dış ilişkilerde normalleşme beklentileri ise fiyatlamalarda ana katalizör. Risk primimizdeki düşüş eğiliminin

devam etmesi TL’ye talebin devam etmesini sağlayabilir. Yurtdışı piyasalara baktığımızda geçen haftaki oynaklığın

ardından bugün risk iştahı nötre dönme eğiliminde. Kurlarda da net bir yön gözükmüyor. Kurda teknik seviyelere

baktığımızda, geri çekilmelerin sürmesi durumunda 5,75 yatay desteğinin altında 5,6985 bir sonraki yatay hedef olabilir.

Diğer yandan, olası tepki yükselişlerinde 5,87 direnci takip edilebilir. Veri tarafında bu sabah yurtiçinde ağustos ayına ait

sanayi üretim verisi takip edildi. Buna göre sanayi üretimi ağustos ayında aylık %1,1 oranında azalırken, yıllık bazda %1,7

oranında artış yaşandı. Verinin aylık bazda %2,4 düşüş kaydetmesi, yıllık bazda ise %1 artması bekleniyordu. Yurtdışında

ise, öğlen Almanya ZEW endeksi, akşama doğru ise ABD’de eylül sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı açıklanacak.

EUR/USD: Dün 1,1535 – 1,1606 bandında dalgalı bir seyir izleyen parite günü 1,1580 seviyesinden gerçekleştirdi. Yarın

gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi öncesinde, İngiltere Başbakanı Theresa May’in Brexit konusunda gerçek bir ilerleme

sağlandığını söylemesi Avro’yu kısmen de olsa destekledi. Dolar’daki güçlenme eğilimi ise halen zayıf. Bu kapsamda,

paritede yükseliş denemeleri devam edebilecekken, saat 12’de açıklanacak ve Almanya ekonomisinin son çeyreğe nasıl bir

başlangıç yapacağının işaretini verecek Almanya ZEW endeksinin (Beklenti 74,2) beklentilerin üzerinde gelmesi Avro’yu

destekleyebilir. Teknik seviyelere baktığımızda, olası yükselişlerde 1,1620 direncinin geçilmesi durumunda 1,1670 ilk hedef

olabilir. Diğer yandan, olası düşüşlerde 1,1550 yakın destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altında 1,15 seviyesine

doğru tekrar geri çekilme görülebilir.
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XAUUSD: Dün 1.218’den güne başlayan Ons Altın, Dolar endeksindeki geri çekilme ve jeopolitik risklerin artmasına paralel

temmuz ayından beri en yüksek seviye olan 1.234’e kadar yükseliş kaydetti. Bugün ise dünkü kapanış olan 1.227 seviyesi

efradında seyrediyor. Kurlarda da net bir hareket gözlenmezken, değerli maden yaşanan sert yükselişlerin ardından teknik

olarak bir miktar kar satışları ile karşılaşabilir. Ancak gerek Suudi Arabistan kaynaklı risklerin gündemde kalması gerekse

de Dolar’ın güçlenememesi olası geri çekilmelerde değerli madene talep getirebilir ki 1.220 desteği tepki gelebilecek seviye

olarak izlenebilir. Olası yükselişlerde ise 1.232 seviyesi direnç konumunda. Söz konusu seviyelerin dışında sıralı destek ve

dirençler 1.214 ve 1.239 seviyelerinde.
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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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