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DOLAR/TL
Son dönemde iç talepte yaşanan yavaşlamanın ve kurdaki düşüşlerin Cari Açık’taki azalmayı
desteklediğini gördük. Bu sabah açıklanan Cari Açık rakamlarına baktığımızda beklentiler paralelinde 3,19 Milyar Dolar olarak açıklandı. Yıllık Cari Açık rakamına baktığımızda Aralık 2013’ten itibaren düzenli olarak azalan Cari Açık rakamının ise 60 Milyar Dolar düzeyine indiğini gördük. Yabancı
girişlerinin son dönemde bono ve borsa üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Özellikle faizlerin kısa
vade içinde yükselmeyeceği beklentisi ve yabancıların bonoya repo yoluyla değilde açık pozisyon
şeklinde döviz satarak geçmeleri DOLAR TL’de düşüşleri hızlandırdı. Son dönemde yaşanan düşüşlerin bir diğer sebebi ise 30 Mart seçimlerinden sonra AKP iktidarının seçimlerden sonra tekrardan
güçlü çıkmasıyla birlikte Türkiye’de siyasi risk algısının azalması olarak söyleyebiliriz. Zaten Türkiye’nin kredi risk primi olarak baktığımız CDS rakamlarının da 30 Mart seçimlerinde 220 iken bugün
itibariyle 182’ye düşmesi de yabancı yatırımcıların güven tazelemesine neden oluşturduğunu söyleyebiliriz. 28 Mart Cuma kapanışında BİST100 69,000 iken bugün itibariyle 28 Mart kapanışına göre yaklaşık %10 primli olarak 75,900 seviyelerinden işlem görüyor. Buna karşın 28 Mart Cuma kapanışında DOLAR/TL kuru 2,1890 iken bugün itibariyle 28 Mart kapanışına göre yaklaşık %-5 düşüşle 2,0660’larda. Buda bize 28 Mart’tan sonra direk hisse senedi tarafına geçen yabancı yatırımcının
%5 reel olarak kar yazdığını gösteriyor. Bu algı değişmediği sürece DOLAR/TL’de ki baskı sürebilir.
Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimine yaklaştıkça içerde tansiyonun artacağını ve artan siyasi risklerle
birlikte DOLAR TL orta vadede tekrar yükselebilir. Teknik açıdan baktığımızda ise hem göstergelerin aşırı satım bölgesinde olması hemde haftalık bazda 50 günlük hareketli ortalamanın 2,0600
seviyesinde olması kurda bu seviyenin görülmesiyle birlikte tepki alımları getirebilir. Yukarıda ise
2,0725’in üstünde saatlik bazda tutunur isek 2,0880 direncini zorlayabiliriz. Orta vade de 2,0880
üstüne çıkar isek paritede yükseliş baskısı görülebilir.(Grafik:1)
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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.

