Ziraat Yatırım
7 Aralık 2017 Perşembe

FX Bülteni

Harun Dereli
hdereli@ziraatyatirim.com.tr
Turgut Uslu
tuslu@ziraatyatirim.com.tr
Gaye Aksongur
gaksongur@ziraatyatirim.com.tr

USD/TRY: Türk Lirası’nda geçen haftadan başlayan pozitif ayrışma haftanın ilk günlerinde de devam ederken, dün sınırlı da
olsa baskı gözlemledik. Bu sabah da kısmen de olsa baskının devam ettiğini izliyoruz. TL, sepet bazında (1USD 1EUR
ortalaması) %0,2 oranında değer kaybediyor. Yarın ABD’de açıklanacak İstihdam Raporu ve önümüzdeki hafta FED toplantısı
ile TCMB faiz kararı önemli risk olayları olarak durmakta. Dolayısıyla, kurdaki olası geri çekilmelerde 3,80/82 destek
bölgesinden tepki gelebilir. Diğer yandan, Ülke risk primimiz (5 yıllık CDS) 187 seviyesine kadar gerilerken, bir aylık opsiyon
oynaklığı 14’ün altında.(Geçtiğimiz ay CDS 217, bir aylık opsiyon oynaklığı ise 16 seviyesinin üzerini görmüştü) Risk primi ve
oynaklığın düştüğü ortamda, faizlerdeki son günlerdeki düşüşlere rağmen halen yüksek faiz sunan TL’ye talep devam edebilir.
Diğer yandan, ABD iki yıllık faizlerindeki yükseliş FED’den 2018’deki faiz artırımları ile ilgili beklentileri canlı tutarken, getiri
eğrisinin daha da yataylaştığını görüyoruz. Daha önce de tartıştığımız gibi, getiri eğrisinin yataylaşması şu aşamada
Gelişmekte Olan Ülke Kurlarında olası baskının sınırlı kalabileceğinin işaretini vermekte. Bu kapsamda, kurda olası
yükselişlerde direnç seviyelerinden tepki gelebilir ki 3,88/90 güçlü direnç bölgesi olarak takip edilebilir. ABD’de enflasyonla
ilgili verilerin iyi gelmesi ise söz konusu kurlarda baskıyı bir miktar belirginleştirebilir. Bugün, Avrupa Bölgesi üçüncü çeyrek
büyüme verisinin son değeri ve ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ajandada yer alan veriler. Verilerin kur üzerinde
önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz. Diğer yandan, akşam saatlerinde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi’nin
konuşması var. Sonuç olarak, bugün kurda 3,84 – 3,88 aralığında dalgalı bir seyir izlemesini bekliyoruz.

EUR/USD: ABD’de vergi tasarısının Senato’dan geçmesi sonrasında, Temsilciler Meclisi ile Senato arasındaki uzlaşma süreci
–tasarıdaki bazı farklılıkların giderilmesi- takip edilecek. Bu süreçte Dolar’ın dirençli durmaya devam ettiğini izlerken, dün
Dolar endeksindeki (DXY) yükseliş bir miktar daha belirginleşti. Fiyatlamada etki edebilecek haber veya gelişme
gözlemlemezken, ABD – Almanya on yıllık tahvil faiz farkının da 200 baz puanın üzerinde açılarak kalması parite üzerinde
baskının nedeni olarak durmakta. Bugün, Avrupa Bölgesi üçüncü çeyrek büyüme verisinin son değeri ve ABD’de haftalık
işsizlik maaşı başvuruları ajandada yer alan veriler. Verilerin kur üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz. Diğer
yandan, akşam saatlerinde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi’nin konuşması yakından izlenecektir. Haftanın
verisi ise yarın ABD’de açıklanacak İstihdam Raporu olacaktır. Öncesinde ise tahminimiz, faizlerdeki hareketlerden dolayı
paritede sınırlı da olsa baskının devam edebileceği yönünde. Teknik olarak, 1,1760/70 desteğinin altında 1,1730 desteği
hedef olabilir. Olası yükselişlerde ise, 1,1820 direncinin üzerinde 1,1860 seviyesi hedef olabilir.
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XAU/USD: Dün, gün içerisinde 1.263’e kadar gerileyen ons altın günü 1.265 seviyesinden kapattı. ABD’de vergi tasarısının
Senato’dan geçmesi sonrasında, Temsilciler Meclisi ile Senato arasındaki uzlaşma sürecinde Dolar’ın dirençli durmaya
devam etmesi değerli madende yukarı yönlü hareketleri engellemekte. Bugün ise ons altında 1.257 seviyesi civarında aşağı
yönlü hareketler gözleniyor. Şu aşamada düşüşün hızlanması durumunda 1.251 ve 1.244 destekleri gündeme gelebilir. Diğer
taraftan, yukarı yönlü hareketlerde 1.269 seviyesinin üzerinde 1.278 hedef olabilir. Bugün ABD'de TSİ 16:30'da haftalık işsizlik
maaşı başvuruları takip edilecek.
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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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