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AUDUSD ANALİZİ
Geçtiğimiz hafta Avustralya’da gündem 7 Ekim tarihinde gerçekleştirilen Avustralya Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısıydı. Piyasaların beklentisi dahilinde faiz oranlarında değişikliğe gidilmeyerek yüzde 2.50
oranında sabit tutuldu. Veri akışı açısından toplantının ardından İşsizlik oranı açıklandı. Bir önceki ay yüzde 6.0
olan oranda bu ay artış gözlemlendi ve yüzde 6.1 olarak açıklandı. Amerika’da ise 17-18 Eylül tarihlerinde yapılan FOMC toplantısının tutanakları takip edildi. Tutanaklarda, FED yetkilileri, küresel ekonominin kötüye gittiği
bu süreçte ABD ekonomisinin büyümesini de etkileyeceği ve yavaşlatacağı yönünde hemfikir olurlarken, Doların
bütün pariteler karşısında kazandığı değerin potansiyel bir risk olduğunu belirttiler. Ayrıca, bazı FED yetkilileri,
faiz artırımı için kullanılan “ kayda değer süre” tabirinin kaldırılmasını istediklerini belirttiler.
Bu haftaya bakacak olursak, Avustralya’da hafta genelinde veri akışı sakin. ABD’de ise yarın %2 enflasyon hedefi
olan ülkede önemli bir veri seti olarak görülen Perakende Satışlar, Perşembe günü Philadelphia FED İmalat endeksi ve Endüstriyel üretim, Cuma günü ise Michigan hassasiyeti önemli veriler arasında. Verilerin dışında ise
bu hafta yine FOMC üyelerinin konuşmaları ve Cuma günü ise FED Başkanı Yellen konuşması yakından takip
edilecek.
Teknik olarak baktığımızda, Dolar endeksinde FOMC toplantısının tutanaklarının ardından düşüş görüldü. Şu
anda da 85.60-85.65 seviyelerinde işlem gören Dolar endeksinde 85.00 seviyesinin üzerinde işlemlerin devam
etmesi durumunda yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak 85.70 seviyesinin altında ise 86.50 güçlü bir
destek seviyesi olarak takip edilecek.
GRAFİK1: DOLAR ENDEKSİ

Kaynak : Matriks

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 tercihlerinize uygun olmayabilir.
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Dolar endeksinde ki yukarı yönlü hareketler AUDUSD paritesinde de aşağı yönlü hareketler görmemize neden olmakta. Paritede 0.8800 seviyesinin altında 2 tane güçlü destek seviyeleri bulunmakta. 0.8655 ve bu
seviyenin altında ise 0.8570. Bu desteklerden birini test etmesi durumunda paritede yukarı yönlü hareketler
görülebilir. O zamanda 0.8900 seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir.
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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 tercihlerinize uygun olmayabilir.

