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ASYA SPOT FX 
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 Güne başlarken FX piyasalarında oldukça sakin seyir öne çıkıyor.  Erken saatlerde açıklanan Yeni Zelanda 

verileri sonrasında Yeni Zelanda Doları’nda kısa süreli satışlar gözlemlenirken, Avustralya Doları güne 

artıda devam etmekte.  Gün içinde 100,45-100,58 bandında hareket eden Dolar endeksi Asya seansı 

sonuna doğru 100,50 çevresinde yatay seyir izlemekte. 

 Sakin geçen veri açıklama trafiğinde Asya seansında sadece Yeni Zelanda verileri izlendi.  Yeni Zelanda 

imalat PMI bir önceki dönem için 54,5’ten 54,2’ye revize edilirken, Ocak ayı PMI’ın 51,6 seviyesine 

gerilediği açıklandı.  Ülkede yılın 4’üncü çeyreğine ilişkin enflasyondan arındırılmış perakende satışların ise 

%1 artış beklentisine karşı %0,8 artış kaydettiği açıklandı. 

 Avustralya Doları’nda etkili olan alım yönlü hareketlilik sonrasında AUDUSD 0,700’nin üzerine çıkarken, bu 

seviye üzerinde direnmeye devam etmekte.  Asya seansının son saatlerinde AUDUSD %0,1’lik primle 

0,7700’nin hemen üzerinde, günün zirvesinde işlem görmekte.  Aynı paralelde AUDNZD’de 1,0700’ye 

doğru hareketliliğin öne çıktığı günde parite %0,2 primle günün zirve seviyelerinde işlem görmekte. 

 Erken saatlerde açıklanan veriler ile Yeni Zelanda Doları’nda düşük momentumlu satışlar öne çıkıyor.  

0,7200 desteğine gerileyen NZDUSD yatay-eksi seyrin öne çıktığı günde günün en düşük seviyesinde işlem 

görmeye devam ediyor. 

 FX piyasalarında öne çıkan durağan hareketlilikte EURUSD 1,0675’te yatay işlem görürken, %0,1 değer 

kazancının öne çıktığı GBPUSD 1,2500’in hemen üzerinde işlem görmekte.  Erken saatlerde güvenli 

yatırım alternatiflerinde ise yatay-eksi seyir öne çıkmakta.  Japon Yeni’ndeki satıcılı seyir ile USDJPY 

113,30’un hemen üzerine tırmanırken, EURJPY 121,00, GBPJPY ise 141,75’te seyretmekte. 

 1237,45-1240,03 aralığında işlem gören spot altın, Asya seansının son saatlerinde %0,1 kayıpla 1238’den 

işlem görürken, %0,2 değer kazancının etkili olduğu spot gümüş 18,0600’nın hemen altında seyretmekte. 

 Güne ilişkin makro veri açıklamalarında Avrupa ve ABD seansı sakin geçecek.  Avrupa Bölgesi cari hesap 

verileri TSİ 12:00’de açıklanacak olurken, İngiltere perakende satışları 12:30’da açıklanacaktır.  ABD’de ise 

TSİ 18:00’deki öncü endeks verisi haricinde öne çıkan veri bulunmuyor.  Bugün Moody’s’in ABD kredi notu 

derecelendirmesi öne çıkan diğer gelişmeler arasında yer almakta. 
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Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. 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. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz 
ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun 
sonuçlar doğurmayabilir. 
 
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul 
Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım 
Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.  çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 
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