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AUD/USD
Avustralya Merkez Bankası 6 Mayıs tarihinde gerçekleştirmiş olduğu Para Politikası toplantısında faizde herhangi bir değişikliğe gitmeyerek faizleri %2,50 seviyesinde sabit bıraktı. 9
Mayıs tarihinde yayınlamış olduğu Para Politikası Toplantı Tutanaklarına göre madencilik alanında yatırımların düşmesi ve mali sıkılaştırmanın büyüme üzerinde baskı oluşturması nedeniyle
faiz oranlarının öngörülebilir gelecekte mevcut düşük seviyelerde tutulması gerektiği yönünde
görüş bildirdi. Faiz oranlarının %2,50 seviyesinde olduğu gibi kalacağını mevcut genişlemeci para politikasının bir süre daha süreceğini belirtti. Avustralya Merkez Bankası Para Politikası Toplantı tutanaklarına göre 3 ay önce Haziran 2014 büyüme beklentisini %2,75’ten %3,00’ e çıkarttıklarını ancak 2015 büyüme beklentisini de ise çeyrek puan indirdiklerini bildirdi. En son
gelen yıllık büyüme oranı %2,8 olarak gerçekleşmişti. ( Grafik:1)
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Tutanaklarda üzerinde durulan diğer bir veri ise enflasyon oranlarındaki revizeler.
Avustralya Merkez Bankası Haziran’daki enflasyon beklentisini ise %3,00’ten %2,75’e düşürdüğünü açıkladı. Ekim 2013’ten itibaren son iki çeyrektir enflasyonun yükseldiğini ve son gelen rakamın %2,9 olduğunu gördük. Enflasyon hedeflerinin %2 ile %3 arasında olduğunu söyleyen Avustralya Merkez Bankası büyümenin de trend altında kalabileceğini belirtti.
(Grafik:2)
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Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri
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Avustralya Merkez Bankası yerel doların emtia fiyatlarını düşürebileceğini bunda piyasadaki belirsizliklerin en önemli kaynak oluşturduğunu söyledi. Faiz konusuna da değinen banka
traderların bu yıl faizlerin %2,50 ile rekor düşük seviyelerde kalacağını düşündüğünü herhangi
bir artış şansının çok düşük bulduklarını kaydetti. Faiz oranlarına baktığımızda 2013 Ağustos
ayında %2,50 seviyesine gerileyen faizlerde o günden bu güne herhangi bir değişiklik yapılmadığını görüyoruz. ( Grafik:3)
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Avustralya Merkez Bankası Toplantı Tutanaklarında ayrıca sermaye harcamalarında
düşüşle birlikte ekonomide önemli dalgalanmaların olduğu görülse de ekonominin toparlanması yönünde umudun sürdüğünü söylendi. 2011’in sonlarında başlayan faiz indirimleriyle
faizlerin %4,75’ten %2,50’e çekilmesi sürecinde yüksek ev fiyatlarının borçlanma maliyetlerinin gerilemesi ile birlikte konut yapımı için başvuruların arttığını bildirdi. Son gelen bilgilerde
3 ay önce de tahmin ettikleri gibi konut yatırımlarında belirgin bir artışın sürmesini beklediklerini vurguladı.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri
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Teknik olarak baktığımızda AUD/USD paritesinde mavi ile gösterdiğimiz kanalı kırdıktan sonra yukarı yönlü başlayan hareketlerin günlük bazda kapanışlarda 0,9211 seviyenin
üstünde kaldığımız sürece devam edebileceğini düşünüyoruz. Yukarıda 0,9377’nin üstünde
kalıcı bir şekilde tutunduğumuzda daha önce tepe noktasını oluşturan 0,9461 direnç seviyesine kadar yükselişler görülebilir. Aşağıda ise 0,9300 desteğinin kırılmasıyla 0,9211 desteğine
kadar geri çekilmeler mümkün olabilir. (Grafik:4)
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Yeni Zelanda Merkez Bankası 2011 Mart ayından itibaren %2,50 seviyesinde tuttuğu faizleri geçen ay 12 Mart 2014 tarihinde %2,50’tan %2,75’e yükseltirken bu ay 24 Nisan’da yapmış
olduğu toplantıda da faizleri %2,75’ten %3,00’e çıkarttı. Böyle Banka üst üste iki ay faiz artırımına gitmiş oldu. (Grafik:5)
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Yeni Zelanda enflasyon oranlarına göz attığımızda ise Temmuz 2013’den beri çeyreklik
bazda artan enflasyon oranları Nisan 2014’te yani son çeyrekte açıklanan enflasyon oranı ile
bir miktar düştüğünü gördük. Son gelen veri %1,5 olarak gerçekleşti. 2. çeyrek enflasyon rakamı ise Temmuz 2014’te açıklanacak. Enflasyonda görülen volatilitenin faizlere yansıyıp
yansımayacağını takip ediyor olacağız. (Grafik:6)
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2008’deki dünya kriziyle birlikte 2009 yılında negatif gelen büyüme rakamlarının ardından 2010 yılında pozitife geçen rakamlarla birlikte 2014 yılının ilk çeyreğini de incelediğimizde
Yeni Zelanda ekonomisinde ciddi bir toparlanma görüldüğünü izliyoruz. Son iki çeyrekte %
3,00 üstünde gelen rakamlar ekonomik toparlanmada olumlu seyrin devam ettiğinin göstergesi. 2014’ün 1. çeyreğinde her ne kadar 2013’ün 4. çeyreğine göre düşüş kaydetsekte bundan sonra 18 Haziran 2014’te gelecek 2. çeyrek büyüme verisini yakından takip edeceğiz.
( Grafik:7)
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Teknik açıdan baktığımızda paritede 4 saatlik grafikte 0,8516 seviyesinin önemli bir
destek olduğunu bu seviye kırılmadığı sürece yükselişlerin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Paritenin şu anda 0,8516-0,8746 bandına oturmaya çalıştığını izliyoruz. 0,8516 seviyesinin altında kapanışlar gördüğümüzde aşağıya sert hareketler başlayabilir. Ancak son faiz artırımıyla birlikte güçlenen YENİ ZELANDA DOLARI’nın DOLAR karşısında performansını devam ettireceğini düşünüyoruz. 0,8746 direncinin kırılmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde
0,8900 seviyelerine kadar güçlü yükselişler görülebilir. (Grafik: 8)
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