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USD/TRY: Avrupa Bölgesi’ne yönelik endişelerin artmasıyla baskı altında kalan Avro’nun da önemli etkisiyle Dolar endeksi
(DXY) yükselişini dün de sürdürerek 97,1 seviyesine kadar yükseldi. Dolar’daki yükselişle beraber kur da 5,29 seviyesini
test etti. Kapanış ise 5,2760 seviyesinden gerçekleşti. Aylık ortalamasının da geçtiği söz konusu kapanış seviyesi etrafında
bu sabah dalgalı bir seyir izleyen kur, veri açısından sakin ve risk iştahının toparlandığı günde 5,25 – 5,30 bölgesinde bant
hareketi yapabilir. Halihazırda yaşanan düşüşlerin ardından EURUSD yatay desteklerine yaklaşmış durumda. Olumlu risk
ortamına rağmen Ons Altın’da bu sabahki kısmi yükseliş de Dolar’da kar satışlarının gündeme gelebileceğine işaret ediyor
olabilir.

EUR/USD: Avrupa ekonomisine yönelik endişelerin artmasıyla birlikte Avrupa Merkez Bankası’ndan daha piyasa dostu
beklentiler de oluşurken, bu süreçte Avro’nun baskı altında kaldığını izledik. Parite dün 1,1267 seviyesine kadar geriledi.
Yaşanan geri çekilmelerin ardından yatay desteklerinden tepki ile karşılaşan parite bu sabah da hafif yukarıda. Şu
aşamada, yatay destekten alınan güçle bu sabahki tepki alımları dünkü en düşük seviyenin üzerinde 1,1315 seviyesine
kadar devam edebilir. Sonraki direnç 1,1335 seviyesindeyken, paritede tekrar baskı oluşması ve 1,1267 desteğinin
kırılması durumunda 1,1235 hedef olabilir.

Ziraat Yatırım
12 Şubat 2019 Salı

FX Bülteni

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

XAUUSD: Dünkü geri çekilmeye rağmen kısa vadeli düşüş trendinin üzerinde tutunan değerli maden, olumlu risk ortamına
rağmen bu sabah hafif yukarıda seyrediyor. Şu aşamada, kısa vadeli olarak 1.307 desteğinin üzerinde yükseliş eğilimi
devam edebilecekken, sıralı dirençler olarak 1.317 ve 1.321 seviyeleri takip edilebilir. Diğer yandan, olası geri çekilmelerde
1.307 desteğinin altında 1.302 tepki gelebilecek seviye olarak izlenebilir.
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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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