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NZD/USD
Yeni Zelanda Merkez Bankası faizleri düşük seviyelerde tutma politikasına devam ederken dün akşam açıklanan çeyreklik enflasyon beklentisi bir önceki beklenti olan %2,2’nin altında %2,1 olarak gerçekleşti. Enflasyonun beklenti tahminin
aşağı yönlü çekilmesi paritedeki satışlarıda beraberinde getirmiş oldu. ABD tarafına baktığımızda ise bugün açıklanacak büyüme verisi oldukça önemli olup piyasaya yön vereceğini düşünüyoruz. İlk çeyrekte %-2,1 ikinci çeyrekte %4,6 büyüyen ABD
ekonomisinde 3, çeyreğin ilk rakamı ise %3,5 olarak gerçekleşmişti. Üçüncü çeyreğin 2, revizesi olarak gelecek büyüme rakamı
bu kez %3,5’un altında %3,3 olarak bekleniyor. %3,3’ün altında gelecek rakam DOLAR tarafına satış olarak yansırken paritede
de yükselişleri tetikleyebilecekken %3,3’ün üstünde gelecek her rakam ise DOLAR’a artış getirecekken pariteyi satış baskısı
altına sokabilir. Teknik olarak baktığımızda TOBO gördüğümüz paritede özellikle alış baskısının TOBO’nun boyun çizgisi olan
0,7973’lerin geçilmesiyle hissedilecektir. Bunun öncesinde ABCD formasyonu gördüğümüz paritede teknik anlamda 0,7777
desteği aşağıya geçilmediği sürece yukarı yönlü hareketler görülebilir. 0,7777 desteğinin altında çift dip seviyesi olan 0,7658
desteğine kadar düşüşler görülebilir. Yukarıda ise 0,7777 seviyesinin üstünde tutunduğumuz sürece ilk etapta 0,7973 direncine kadar yükselişler yaşanabilir. (Grafik:1)
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Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması
zorunlu olan Uyarı notu:
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız kaynaklardan derlenmiş olup, raporda yer alan yorumlar sadece ATIG YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.’nin görüşlerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan yatırımlardan ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. sorumlu tutulamaz.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise
genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece bura da yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”

ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Barbaros Mah. Al Zambak Sok. No:2
Varyap Meridyan Sitesi A Blok Kat:16
Batı Ataşehir İstanbul/Türkiye

