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EUR/USD ANALİZİ
Geçtiğimiz hafta yayımlanan FOMC toplantı tutanaklarının etkisiyle daha volatil işlem gören
EUR/USD bu hafta daha yatay bir görünüm sergiledi. Haftaya 1.3839 ile başlayan EUR/USD 1.37911.3865 bandında işlem gördü.
Bu hafta paritenin seyri açısından önemli olan verilere baktığımızda; Euro Bölgesi ve ABD enflasyon
rakamları önemliydi. Euro Bölgesi’nde enflasyon aylık bazda %0.9, yıllık bazda %0.5 artış göstererek ECB’nin %2’lik hedefinin oldukça altında gerçekleşti. ABD’de ise enflasyon Mart ayında yıllık
bazda %1.5’lik artış gösterdi. Amerika Merkez Bankası’nın %2.5’lik hedefinin altında bir veri gelmiş
olsa da, enflasyon bir önceki aya göre (%1.1) daha fazla bir artış gösterdi.
Çarşamba günü ise FED Başkanı Jannet Yellen’ın ekonomiyi destekleyeceğine yönelik açıklamalara
piyasa çok fazla tepki vermedi. Yellen; politika yapıcıların ekonominin 2016 yılında tam istihdama
ulaşacağı görüşünde olmasına rağmen, ABD Merkez Bankası’nın toparlanmayı destekleme konusundaki kararlılığının devam ettiğini açıkladı. Faiz oranı kararına yönelik sinyaller açısından yatırımcıların enflasyon ve işsizlik oranındaki açıklara dikkat etmesi gerektiğini belirten Yellen, FOMC’nin
ekonomik toparlanmayı desteklemek için uygun seviyedeki genişlemeyi sürdüreceğine yönelik
bağlılığının devam ettiğini açıkladı. ABD’de tam istihdam olarak görülen %5.2-5.6 arasında gerçekleşecek bir oran ve %2.5’lik enflasyon eşiğinin ancak 2016’ya doğru yakalanabileceğine işaret eden
Yellen’ın çelişki grafiği yükselerek artıyor. 2015 Haziran’a denk gelebilecek ilk faiz artırım söyleminin bu konuşma ile 2016 sonuna atılmış gibi durması sonucu piyasanın tepki vermemesi kaybolan
reputasyon ürünüdür. 18-19 Mart’ta gerçekleştirilen toplantı sonrasında Yellen’ın faiz söylemine
değinmesi, aynı tarihli toplantı tutanaklarında ise böyle bir düşüncenin yer almaması Yellen’ın
dün yaptığı açıklamaların fiyatlamalar üzerindeki etkisini azalttı. Bu nedenle 29-30 Nisan’da
yayımlanacak FOMC toplantısında alınacak kararların ve tutanaklardaki FED üyelerinin görüşlerinin
USD açısından daha belirleyici olacağını düşünüyoruz.
Avrupa Merkez Bankası’nın toplantısı ve faiz kararı ise 8 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. ECB’nin
ekonomiyi desteklemek için faiz veya teşvikler ile genişlemeci bir yol izlemesi EURO aleyhine bir
durum yaratabilir. Biz Euro Bölgesi’nde ekonomik toparlanmanın hala yetersiz olduğunu düşünmemizden dolayı Avrupa Merkez Bankası’nın faizlerde indirime gitmesi gerektiğini düşünüyoruz.
EUR/USD TEKNİK ANALİZ
Parite 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalama seviyelerinin üzerinde işlem görüyor. Günlük grafik
incelendiğinde RSI bu hafta 52 civarında bir değer almış olup, geçen hafta gördüğü 60 seviyesinin
altına gerilemiştir. RSI’nın geçen haftaya göre daha düşük değerlerde olması, EURO’da alımların
hızının yavaşladığına işaret etmektedir. Teknik olarak paritede 1.3810 ilk destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. 1.3810’un kırılması durumunda takip edilecek ikinci destek seviyesi 1.3795 olacak.
Paritede yukarı yönlü hareketlerde ise 1.3850 direnci takip edilecek. (Grafik 1: EUR/USD)
Bugün ABD ve Avrupa’nın birçok ülkesinde piyasanın kapalı olmasından dolayı işlemlerin çok sığ
olmasını bekliyoruz.
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