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USD/TRY: Haftaya başlarken risk iştahı zayıf. ABD - Çin ticaret görüşmelerinden net bir sonuç çıkmazken, Çin'in misilleme
yapma ihtimali küresel piyasalar üzerinde baskı yapıyor. Çin Yuan'ı öncülüğünde Gelişmekte Olan Ülke para birimleri de
satıcılı. Cuma günü %3,5 oranında değer kazanan TL de şu dakikalarda baskı altında. Geçen haftaya göre veri akışının
yoğun olacağı haftada, bugün yurtiçinde cari işlemler dengesi takip edildi. Buna göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı
martta 589 milyon dolar açık verdi. Beklenti cari açığın 970 milyon dolar olması yönündeydi. Verinin kur üzerinde etkisi
sınırlı kaldı. Yurtdışında ise önemli bir veri akışının olmadığı günde ticaret gerilimi fiyatlamalarda etkisini göstermeye
devam edebilir ki Yuan'daki baskının biraz daha arttığını gözlemliyoruz. Ülke risk primimizin yüksek seyrettiği (5 yıllık CDS
490 seviyesinde) ortamda kur tarafında yukarı yönlü baskının sürmesi durumunda 6,14/15 tepki gelebilecek seviye olarak
izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 5,99 desteği izlenebilir.

EUR/USD: ABD – Çin ticaret gelişmeleri izlenmeye devam edilirken, parite geçen hafta %0,6 oranında prim yaparak
1,1236 seviyesinden kapattı. Haftaya başlarken ise devam eden ticaret geriliminin etkisiyle risk iştahı zayıf. Dolar endeksi
ise bu ortamda dirençli dururken, parite hafif de olsa baskı altında. Günün geri kalanında önemli bir veri akışı
gözlenmezken, paritede önemli gözüken 1,1250 direncinin altında kısmi baskı devam edebilir. Olası geri çekilmelerde
1,1205 desteğinin altında 1,1175 hedef olabilir. Diğer yandan, 1,1250 direncinin geçilmesi durumunda 1,1290 hedef olarak
izlenebilir.
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XAUUSD: Geçen hafta yükseliş denemeleri yapan değerli maden 50 günlük ortalamasına yaklaşmadan satışla karşılaştı.
Haftayı ise %0,7 oranında primle 1.287,7 seviyesinden kapattı. Haftaya başlarken, zayıf risk iştahına rağmen değerli
maden baskı altında. Teknik olarak baktığımızda; aşağıda 1.280, yukarıda ise 1.290 önemli sıralı destek ve dirençler olarak
izlenebilir. Söz konusu seviyelerin dışında kısa vadeli yön netleşebilecekken, sonraki sıralı destek ve dirençler 1.273 ve
1.296 seviyelerinde.

Ziraat Yatırım
13 Mayıs 2019 Pazartesi

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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