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USD/TRY: ABD - Çin arasındaki ticaret gerginliği piyasalarda kırılganlık yaratmaya devam ederken, bu sabah risk iştahı
nötr. Diğer yandan, bu hafta ABD ve Çin'den gelen zayıf veriler sonrasında merkez bankalarından piyasa dostu adım
beklentileri tekrar gündemde. Ticaret geriliminin de etkisiyle bu yıl için FED'den faiz indirim beklentileri artmış durumda. Bu
gelişmeler ışığında, bir süredir ticaret gelişmeleriyle baskı altında kalan Yuan’da yatay görüntü devam ederken, Gelişmekte
Olan Ülke para birimleri ise karışık bir görüntü sergiliyorlar. TL ise hafif de olsa baskı altında. Bu hafta bant hareketi
sergilen Dolar / TL’de teknik olarak üçgen formasyonu oluşmuş durumunda. Söz konusu üçgenin alt bandı 6,0; üst bandı
ise 6,06 civarından geçmekte. Dolayısıyla, söz konusu seviyelerin dışında hareketlenme görülebilir. Şu aşamada, 493
seviyesinde bulunan 5 yıllık CDS’imiz önemli bir yükseliş kaydetmedikçe kur da 6,06 direncinin altında kalabilir. Olası
düşüşte üçgen alt bandı olan 6,0 desteğinin kırılması durumunda ise aşağı yönlü hareket belirginleşebilir ki ilk destek 5,94
seviyesinde. Diğer yandan, olası yükselişlerde 6,06 direncinin kırılması durumunda 6,11 direncine bir atak gerçekleşebilir.

EUR/USD: Trump'ın AB'den otomobil ithalatına yönelik tarifeleri altı aya kadar ertelemeyi planlaması paritenin 1,12
seviyesinin üzerinde tutunmasında yardımcı olurken, zayıf verilerle birlikte FED'in 2019 yılı sonlarında faiz indirimine
gidebileceği beklentisinin de artmasıyla ABD tahvil faizlerinde düşüşler yaşandı. Şu aşamada, Avro’daki açık pozisyonları
da dikkate aldığımızda parite 1,12 seviyesinin üzerinde tutunmaya devam edebilir ve 1,1245 direncine doğru hareketlilik
gösterebilir. Olası geri çekilmelerde 1,1175 desteği tepki gelebilecek destek olarak izlenebilir.
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XAUUSD: Küresel risk iştahının nötr olduğu günde değerli madende kar realizasyonlarının sınırlı kaldığını gözlemliyoruz.
Ticaret gerginliğinin devam etmesi ve zayıf gelen makro verilerle birlikte FED'in 2019 yılı sonlarında faiz indirimine
gidebileceği beklentisinin artmasıyla değerli madende yükseliş isteğinin gündemde kalmaya devam ettiğini düşünüyoruz.
Bu kapsamda, değerli maden 1.290 desteğinin üzerinde tutunarak 1.310 seviyesine doğru yükseliş isteği sergileyebilir.

Ziraat Yatırım
16 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.

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

