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USD/TRY: ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimin yarattığı belirsizlik riskli varlıklar üzerinde etkisini hissettirmeye devam
ederken, ABD Başkanı Trump, devam eden görüşme sırasında Çin'in olası bir anlaşmayı bozduğunu söyledi. Diğer
yandan, Çin heyeti ticaret görüşmeleri için bugün ABD'de bulunacak olsa da, haber akışı ve fiyatlamalar kısa vadede bir
anlaşmanın olmayacağı yönünde. Yuan da %0,5'e yakın değer kaybediyor. Japon Yeni gücünü korumaya devam ederken,
ABD on yıllık tahvil faizi %2,50'nin altında. Ticaret geriliminin Dolar'ı desteklediği ortamda Gelişmekte Olan Ülke para
birimleri de Yuan'la birlikte baskı altında… TL ise zayıf risk ortamına rağmen olumlu ayrışıyor. Dolar / TL, önemli gözüken
6,20 direncinin altında. Ülke risk primimizdeki yüksek seviyeler kurda düşüşü sınırlandırsa da, yaşanan negatif ayrışmaların
ardından tepki görülebilir ve kur 6,20 direncinin altında fiyatlanmaya devam edebilir. Aksi durumunda 6,25’e doğru bir
hareketlilik görülebilir. Olası geri çekilmelerde ise 6,1280 tepki gelebilecek destek olarak izlenebilir. Bugün yurtiçinde veri
gündemi sakin. Yurtdışında ise ABD dış ticaret dengesi ve ÜFE rakamlarını izlenecek. Ayrıca başta FED Başkanı Powell
olmak üzere FED ve ECB yetkililerinin konuşmaları bulunuyor.

EUR/USD: ABD – Çin arasındaki ticaret gerilimin piyasayı meşgul etmeye devam ettiği ortamda parite beklentimiz
dahilinde bant hareketi yapmaya devam etti. Dün 1,1183 – 1,1214 aralığında hareket eden parite günü 1,1193
seviyesinden kapattı. Ticaret gerilimi Dolar için olumlu olsa da, paritenin dirençli durması yaşanan konsolidasyonun yukarı
kırılabileceğinin işareti olabilir. Bu kapsamda 1,1150 desteğinin üzerinde kalındıkça parite 1,1215 direncini kırma
denemeleri yapabilir. Bu direnci geçilmesi durumunda ise 1,1250 direncine doğru bir atak görülebilir.
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XAUUSD: Dün takip ettiğimiz 1.288 seviyesi kırılıp sert bir yükseliş gözlense de hedef olarak belirlediğimiz 1.296
seviyesine gelmeden 1.291,5 seviyesinden satış geldi. Kapanış ise 1.280,8 seviyesinden gerçekleşti. Şu aşamada, ticaret
gerilimiyle kırılganlığın devam ettiği ortamda değerli maden talep görmeye devam etse de, Dolar endeksi (DXY) 97,5
civarında dirençli durmaya devam ediyor. Dolayısıyla, değerli madendeki sınırlı yükseliş Dolar’ın dirençli durmasına
bağlanabilir. Değerli madendeki dünkü hareket ise bant hareketinin devam edilmek istediğinin işareti olabilir. Bu kapsamda,
Ons Altın’da 1.278 - 1.288 aralığında dalgalanma görülebilir.

Ziraat Yatırım
9 Mayıs 2019 Perşembe

FX Bülteni

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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