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USD/CAD
Son dönemde petrol fiyatlarının düşmesi Dünya’nın en büyük 3. petrol üreticisi konumundaki Kanada ekonomisini
olumsuz etkilerken ABD ekonomisinin toparlanmasıyla birlikte DOLAR ENDEKSİ’nin de yukarı yönlü hareketler göstermesi
paritede yukarı yükselişlerin hız kazanmasına sebep olduğunu gördük. Kanada tarafında açıklanacak verilere baktığımızda
Çekirdek Perakende Satış rakamlarının bir önceki veri olan %-0,3 rakamının üstünde %0,4 gelmesi beklenirken Perakende
Satış rakamlarının ise bir önceki veri olan %-0,3’ün üzerinde %0,6 gelmesi bekleniyor. Ayrıca Cuma günü Kanada’dan gelecek
Büyüme rakamı ise önceki veri olan %-0,1’in üstünde %0,4 ile pozitif beklenirken paritede aşağı yönlü hareketleri hızlandırabilir. ABD tarafına baktığımızda ise bugün açıklanacak büyü me 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 açıdan baktığımızda kanal hareketi gördüğümüz paritede önemli destek noktalarını test edebiliriz. Buraların kırılması halinde ise şu anda yukarı trend içinde bulunduğumuz paritede trend yönümüz aşağıya çevrilebilir. 1,1360 direncinin üzerinde 1,1463 direnci test edilebilir. Aşağıda ise 1,1200
desteğinin altında sırasıyla 1,1136 ve 1,1079 destekleri denenebilir. (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.”
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