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DOLAR TL’ye baktığımızda dün DOLAR ENDEKS’inde sert düşüş içerde kura da yansıdı ve
DOLAR TL kuru 2,0880 desteğine kadar geri çekildi. İçerisini etkileyen diğer önemli gelişmelere
baktığımızda dün OECD Türkiye’nin 2014 yılı büyüme beklentisini %3,8’den %2,8’e 2015 için büyüme beklentisini ise %4,1’den %4’e düşürdüğünü açıkladı. Ayrıca OECD 2014 için Türkiye enflasyon
beklentisini %6,1’den %8’e çıkartırken 2015 için enflasyon beklentisini ise %5,8’den %6,5’ revize
etti. Revizelerde gerekçe olarak özel sektördeki talep daralmasını ve faizlerdeki yükselişi işaret etti.
Önümüzdeki süreçte Rusya-Ukrayna arasındaki gerginliğin sürmesinin gelişen piyasalar üzerindeki
etkilerini izleyeceğiz. Rusya üzerindeki sermaye yatırımlarının olumsuz algılanması gelişen ülke piyasalarını da olumsuz etkileyebilir. Böyle bir durum oluştuğu takdirde son günlerde DOLAR karşısında değerlenen TL’yi baskılayabilir. FED’in sıkılaştırmaya gittiği bir dönemde yarın yapılacak olan
ECB Para Politikası Toplantısının Türkiye için önem arz ettiğini söyleyebiliriz. Yarın Avrupa Merkez
Bankası’nın yapacağı toplantıda faizlerde herhangi bir değişiklik beklemediğimizi daha önce söylemiştik. Bu durumda Türkiye tarafından hızlanması beklenen sermaye akımlarının yavaşlamasına
sebep olacaktır diye düşünüyoruz. Bugün ise Yellen’ın TSİ ile 17.00’de Senato’ya karşı yapacağı sunumun piyasa üzerindeki etkilerini izleyeceğiz. Yellen’ın Joint Economic Committee üyelerinin sorularına karşı yapacağı savunma bize ABD’nin ekonomik görümüne dair ipuçları verebilir. Yellen’in
varlık alım programı ve faizler konusunda mesaj verip vermeyeceğini de yakından takip edeceğiz.
Teknik olarak baktığımızda saatlik bazda kanal içinde hareket eden paritede kanalın kırılmasıyla
birlikte yükselişler bekleyebiliriz. Dün 2,0880 desteği bizim için önemliydi. Bu seviyenin hem çift
dip olması hem de günlük bazda 200 günlük hareketli ortalama ile desteklenmesi hem de yaşanan
gelişmeler kısa vade için bize yükseliş yönlü sinyaller üretiyor olsada teknik bazda kırılma yaşamadığımız sürece kanal içindeki hareketi izleyeceğiz. Gün içinde saatlik bazda göstergelerle fiyatlar
arasında görülen uyumsuzluğun yükselişi destekleyen diğer teknik gelişme olduğunu söyleyebiliriz.
2,0970 direncinin kırılmasıyla haftalık pivot noktamız olan 2,1145 direnci test edilebilir. Aşağıda ise
2,0880 desteğinin kırılmasıyla 2,0795 desteğine kadar düşüşler sürebilir. (Grafik:1)
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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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Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim sürmesi altın fiyatlarına pozitif katkısını sürdürüyor.
Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı’nın görevden alınıp yerine başkasının atanması bu gerginliğin boyut değiştireceğinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Ayrıca Rusya Ukrayna’da 25
Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi talebinde bulundu. Ukrayna’da
anayasal değişikliği yapmadan Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılmasının mümkün olmadığını
belirtti. AB ise Rusya’ya uyarılarda bulunarak Ukrayna’nın içişlerine karışılmaması gerektiğini
ifade etti. Sabah saatlerinde NATO’dan da açıklamalar vardı. NATO yaptığı açıklamalarda soğuk
savaştan bu yana Avrupa’nın güvenliği açısından en vahim krizle karşı karşıya olduklarını belirtti. Bütün bu gelişmeler jeopolitik riskleri yükseltmekle birlikte emtia fiyatlarındaki yükselişi
destekleyen haberler olarak piyasalara yansıdı. Bugün Yellen’ın Joint Economic Committee
üyelerinin sorularına karşı yapacağı savunmayla birlikte, varlık alım programı ve faizler konusunda mesaj verip vermeyeceğini yakından takip edeceğiz. Teknik açıdan baktığımızda 4 saatlik
bazda 50,100 ve 200 günlük hareketli ortalamalarla desteklenen 1298 desteğinin kırılmasıyla
birlikte 1292 desteğine kadar geri çekilmeler yaşanabilir. Yukarıda ise 1314’ün kırılmasıyla
1330 direnci takip edilecektir. Orta vade için günlük kapanış bazında 1308 direnci ile 1280 desteği halen önemini korumakta. (Grafik:2)
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