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USD/TRY: İki günlük pozitif ayrışmanın ardından dün negatif ayrışan TL, günü %1’e yakın değer kaybıyla tamamladı. Dün 

5,80 seviyesinden kapatan kur, bu sabah da kısmi yükseliş eğiliminde; ancak, önemli gözüken 5,85 civarındaki direncinin 

altında fiyatlanmakta. Paskalya tatili nedeniyle küresel çapta önemli piyasaların kapalı olacağı günde kur, olumsuz bir 

haber gelmedikçe, söz konusu seviyenin altında fiyatlanmaya devam edebilir. Aksi durumda 5,89 hedef olabilir. Diğer 

yandan, olası geri çekilmelerde ise 5,76 desteği izlenebilir. Bu seviyenin altında TL’de rahatlama görülebilir ve kur 5,73’e 

doğru ilk etapta düşüş gösterebilir. Yurtdışına baktığımızda, dün Almanya'da açıklanan zayıf imalat verisi temkinli bir hava 

yaratsa da, ABD'den gelen verilerin yanı sıra bu hafta içinde Çin'den açıklanan verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi risk 

iştahının zayıflamasını engellediği söylenebilir. Özellikle Çin'den gelen verilerle ekonomide stabilitenin sağlandığına yönelik 

işaretler önemli. Piyasadaki eğilim ise "küresel senkronize yavaşlama" endişelerinden "büyümede farklılaşan ekonomilere" 

kaydığı söylenebilir. Bu hikaye de Gelişmekte Olan Ülke varlıklarını genel olarak destekleyebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/USD: Dün ABD ve Avrupa’da açıklanan veriler paritenin baskı altında kalmasıyla sonuçlandı. ABD’de perakende 

satışlar ve işsizlik maaşı başvuruları ABD ekonomisinde ilk çeyrekte güçlü bir görünüme işaret etti. Avrupa’da ise zayıf 

imalat PMI verileri Bölge ekonomisine toparlanmanın zaman alacağının sinyalini verdi. Açıklanan verilerle, parite %0,6 

oranında gerileyerek günü 1,1230 seviyesinden kapattı. Dolar endeksi (DXY) ise 97,5 seviyesine çıkarak bu ayki en yüksek 

seviyeleri test etti. Şu aşamada, dünkü veriler parite üzerinde baskısını hissettirmeye devam ettirebilir; ancak Çin tarafında 

gelen olumlu makro veriler söz konusu baskının sınırlı olmasını sağlayabilir. Bugün ise Paskalya tatili nedeniyle ABD hisse 

senedi piyasaları kapalı. Ayrıca Almanya ve İngiltere de tatil. Dolayısıyla, parite de dar bir aralıkta hareket edebilir. 
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XAUUSD: Bu hafta düşüş eğiliminde olan değerli maden, dün de baskı altına kalarak günü 1.274 seviyesinden kapattı. 

ABD’de açıklanan veriler ABD ekonomisinde ilk çeyrekte güçlü bir görünüme işaret ederken, değerli madende kısa vadeli 

düşüş trendinin devam edeceğini düşünüyoruz. Paskalya  tatili nedeniyle bugün ve 22 Nisan 2019 Pazartesi günü ZiraatFX 

MT5 üzerinde işlem saatlerine bu linkten ulaşılabilir. 
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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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