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NZD Analizi
12 Haziran Perşembe günü Yeni Zelanda Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Piyasa beklentisi Yeni Zelanda Merkez Bankası’nın (RBNZ) politika faizini 25 baz puan artıracağı yönünde. Nisan 2011 tarihinden bu
yana faizleri %2.50’de sabit tutan RBNZ, ilk faiz artışını Mart 2014’te gerçekleştirdi ve politika faizini 25 baz
puan artışla %2.75 seviyesine çıkardı. İkinci faiz artışını ise bir sonraki toplantısında gerçekleştiren RBNZ,
politika faizini %2.75 seviyesinden %3’e yükseltti.
Nisan ayındaki toplantısında faiz artışına gerekçe olarak ekonomideki toparlanma gösterilirken, Yeni Zelanda Merkez Bankası Başkanı Wheeler, gelecekteki faiz artışlarının zamanlama ve büyüklüğünün, ekonomik
veriler ve enflasyon baskısına bağlı olacağını ifade etti. Yeni Zelanda Merkez Bankası faiz açıklamasında büyüme tahminlerinin yukarı çekildiği ve ticari partnerlerin büyümelerinin kademeli olarak arttığı belirtilirken,
enflasyonun bu ülkelerde hala düşük seyrettiğine dikkat çekildi.

Yeni Zelanda GSYH (Yıllık)

Kaynak: Bloomberg
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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Yeni Zelanda Faiz Kararları
Yandaki tabloda Yeni Zelanda Merkez Bankası’nın Mart 2011 tarihinden bu yana aldığı faiz
kararları bulunmaktadır.
İlk faiz indirimini Mart 2011’de gerçekleştiren
Yeni Zelanda Merkez Bankası politika faizini 50
baz puan indirerek %2.50 seviyesine çekti.
3 yıl boyunca politika faizini %2.50’de sabit bırakan RBNZ, Mart 2014’te artışına başlamıştır.
Faiz artışına imkan tanıyan ise ekonomideki
kademeli toparlanma olmaktadır.

Kaynak: Rezerve Bank of New Zealand

Yeni Zelanda Tüketici Fiyatları (YoY)

Kaynak: Bloomberg
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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Teknik olarak bakıldığında;
NZDUSD paritesinin düşen kanal içinde hareket ettiği görülmektedir. Düşen kanal direncine doğru bir
hareketlenme gözlenen paritede öncelikle daha önce kuvvetli bir destek seviyesi olan ve sonradan direnç olarak çalışan 0.8515 seviyesinin aşılması gerekmektedir. Bununla birlikte 0.8554 direncinin
(düşen kanal direnci) de aşılmasıyla paritede sağlıklı bir yükselişten bahsetmek mümkün olabilir.
Aşağı yönlü hareketlerde ise 0.8500-0.8482 destekleri takip edilecektir.
12 Haziran Perşembe günü Yeni Zelanda Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Piyasa beklentisi
Yeni Zelanda Merkez Bankası’nın politika faizini 25 baz puan artıracağı yönünde. Beklentilerin üzerinde gelecek faiz artışı paritede yukarı yönlü hareket yaratabilir.
Bununla birlikte Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indirimine karşın Yeni Zelanda Merkez Bankası’nın faiz
artışlarına başlaması Euro’da kısa, NZD’de uzun pozisyonları destekleyebilir.
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