Ziraat Yatırım
22 Mayıs 2019 Çarşamba

FX Bülteni

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

USD/TRY: Küresel piyasalarda dün yaşanan toparlanmaya karşın, ticaret geriliminin odakta kalmaya devam etmesi,
kırılganlık yaratmaya devam ediyor. Dün artıda kapatan ABD borsaları bu sabah vadelilerde hafif baskı altındayken, Asya
tarafında Çin Şanghay endeksi de benzer şekilde hafif ekside. Kurlardaki hareketlere baktığımızda; Yuan'da kısa vadeli
yönsüz görüntü devam ederken, Gelişmekte Olan Ülke (GOÜ) para birimleri hafif baskı altında. Dün İngiltere Başbakanı
Theresa May'ın parlamentoya ikinci referandum önerisi getirmesi sonrasında Sterlin ve Avro'da yaşanan değer kazancına
rağmen Dolar endeksi (DXY) 98 seviyesinin üzerinde dirençli durmaya devam ediyor. Öte yandan, yaklaşan Avrupa
Parlamentosu seçimleri Avro üzerinde baskı yaratabilir ki bu da DXY'nin dirençli durmasını sağlayabilir. Bu akşam
açıklanacak FOMC toplantı tutanakları öncesinde de kurlarda mevcut fiyatlamalar devam edebilir… Hafif baskı altında
olan GOÜ para birimleriyle birlikte TL de bu sabah zayıf. Kurda önemli direnç seviyesi 6,0950. Bu direncin kırılması
durumunda 6,13 ardından 6,18 sıralı hedefler olabilir. Olası geri çekilmelerde ise 6,02/03 destek bölgesi güçlü gözükmekte.

EUR/USD: Avrupa Parlamentosu seçimleri yaklaşırken, paritede yükselişin sınırlı kaldığını gözlemliyoruz. Dün İngiltere
Başbakanı Theresa May'ın parlamentoya ikinci referandum önerisi getirmesiyle parite 1,1188 seviyesine kadar yükseliş
kaydetse de günü 1,1163 seviyesinden kapattı. Bu sabah ise risk iştahının tekrar zayıfladığı ortamda Dolar dirençli
dururken, bu akşamki FOMC toplantı tutanakları öncesinde mevcut fiyatlamalar devam edebilir ki bu sabah hafif baskı
altında olan parite 1,1180/90 direnç bölgesinin altında düşüş eğiliminde olabilir. Hedef olarak da 1,1110 takip edilebilir. Söz
konusu seviyelerin dışında sonraki destek ve dirençler ise sırasıyla 1,1085 ve 1,1225 seviyelerinde.
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XAUUSD: Dün baskı altında kalan değerli maden takip ettiğimiz 1.269 seviyesine kadar düşüş gösterdi. Kapanış ise 1.275
seviyesinden gerçekleşti. Bu sabah ise Dolar’ın güçlü durmaya devam etmesiyle değerli maden söz konusu kapanışın hafif
altında işlem görüyor. Şu aşamada bu akşamki FOMC toplantı tutanaklarına kadar değerli madende baskının
sürebileceğini düşünürken, destek olarak 1.267 desteği önemli gözükmekte. Teknik olarak da zayıflık devam ederken,
değerli maden 1.277 direncinin altında kaldıkça bu seviyeyi test etmek isteyebilir. Söz konusu seviyelerin dışında ise sıralı
destek ve dirençler 1.261 ve 1.283 seviyelerinde.
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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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