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USD/TRY: Kısa vadede ABD - Çin arasındaki ticaret gerilimini düşürecek yeni bir gelişme bulunmamasına karşın risk
iştahında sınırlı da olsa toparlanmayla haftaya başlıyoruz. Diğer yandan, Yuan öncülüğünde Asya para birimleri ise Dolar
karşısında hafif değer kazanıyorlar. Geçen hafta ABD'den gelen görece zayıf ekonomik verilerin ardından FED'den faiz
indirim beklentileri artarken, ticaret savaşında yaşanan fiyatlamalar ve petroldeki düşüş eğilimi göz önüne alındığında,
Dolar haftanın ilk günlerinde baskı altında kalabilir. Bu kapsamda, geçen hafta, bir önceki zirvesinin üzerinde kalıcı
olamayan ve haftayı 97,6 seviyesinden kapatan Dolar endeksi (DXY), 97 seviyesine kadar gerileyebilir. Avrupa
Parlamentosu için yapılan seçimler de geride kalırken EURUSD paritesinin 1,12 seviyesinde tutunmaya çalıştığını
gözlemliyoruz. Bu kapsamda, Dolar'daki kısa vadeli zayıflama eğilimi Gelişmekte Olan Ülke varlıklarına bir miktar destek
olabilir ki Dolar / TL’nin önemli gözüken 6,05 desteğinin altına sarkma isteğinde olduğunu gözlemliyoruz. Veri takvimi
açısından sakin günde, kurda düşüş eğilimi 6,0 desteğine kadar devam edebilir. Yukarıda ise 6,09 direnç olarak izlenebilir.
Bugün, ABD borsaları «Anma Günü», İngiltere Londra Borsası ise «Banka Tatili» nedeniyle kapalı olacak.

EUR/USD: Avrupa Parlamentosu seçimleri ardından Avro’da anlamlı bir değişim olmazken, haftayı 1,12 seviyesinden
sonlandıran EUR/USD paritesi bu sabah 1,12 civarında yatay. Popülist partiler ve Yeşillerin oyları önemli ölçüde artsa da
AB yanlısı partilerin halen parlamentonun 4'te 3'ünü oluşturacağının görülmesi Avro’daki hareketin sınırlı olmasını sağlıyor.
Bu arada Londra ve New York'ta borsaların tatil olması sınırlı hareketlerin arkasındaki bir diğer neden olduğu söylenebilir.
Veri açısından da sakin günde parite 1,1175 desteğinin üzerinde kalabilir. Yukarıda ise 1,1230 direnci izlenebilir.
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XAUUSD: Geçen hafta %0,6 oranında prim yapan Ons Altın haftayı 1.284,9 seviyesinden kapattı. ABD ve İngiltere
borsalarının tatil olduğu haftanın ilk işlem gününde ise değerli madende net bir hareket gözlenmiyor. Şu aşamada, geçen
hafta ABD’den görece zayıf gelen verilerin değerli maden üzerinde etkisini göstermeye devam edebileceğini ve değerli
madenin 1.283 civarından geçen aylık ortalamasının üzerinde tutunabileceğini düşünüyoruz. Olası geri çekilmelerde ise
aylık ortalamasının altında 1.277 desteğinden tepki gelebilir. Öte yandan, olası yükselişlerde 1.289 direnç konumunda.

Ziraat Yatırım
27 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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