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USDTRY– EURUSD—GBPUSD Temel/Teknik Görünüm
Geçtiğimiz hafta Amerikan verilerindeki genel seyir beklentilerin altında kalması olurken Dolar zayıf seyretti. Amerika tarafında
geçtiğimiz haftanın en önemli verisi büyüme, %1 olan piyasa beklentisinin oldukça altında kaldı ve %0,2 artış gösterdi. Dolar’da
zayıflığı tetikleyen verinin ardından açıklanan FOMC Toplantı Sonucunda FED beklentilere paralel olarak faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, zayıf seyreden büyüme konusunda gelecek dönemlerde ılımlı bir artış olacağı kanısında. Toplantının ardından
Dolar tarafında görülen toparlanma haftanın son işlem gününde olumsuz gelen Michigan Hassasiyeti ve ISM İmalat Endeksi
verilerine rağmen devam etti.
Bu haftanın Amerika tarafında açıklanacak olan ve Dolar karşıtı tüm para birimlerinde yönü belirleyecek olan verileri istihdam
piyasasıyla ilgili olacak. Geçtiğimiz ay 189,000 kişi olarak gerçekleşen ADP Tarım Dışı İstihdam verisi için beklentiler 185,000 civarında. Cuma günü açıklanacak ve Dolar’ın yönünü belirleyecek olan Tarım Dışı İstihdam ise geçtiğimiz ay 126,000 ile piyasaları
şaşırtmıştı. Bu ay için piyasa beklentisi 220,000 olarak açıklanmış durumda. Bizim kurum olarak beklentimiz ise verinin beklentileri
karşılayamaması yönünde. Açıklanacak olan bir diğer rakam ise işsizlik oranı. Mevcut olarak %5,5 olan rakamın %5,4’e gerilemesi
bekleniyor.
Yurtiçinde 2015’in ikinci enflasyon raporu açıklandı. Öne çıkanlar ise şu şekilde;
2015 yılsonu enflasyon tahminini yukarı revize ederek %5,5’den %6,8’e (orta nokta) çekti. Orta vadede enflasyon oranında istikrarlı bir görünüm hâkim olacağını belirten Erdem Başçı, istikrarın %5 düzeyinde kazanılacağını açıkladı. Yapılan bu yukarı yönlü
revizenin sebebi olarak da petrol fiyatlarının Ocak ayında öngörülenden yükseğe çıkmış olmasını gösterdi.
Öne çıkan bir diğer konu ise TL zorunlu karşılıklara ödenen faizin hala düşük seviyede olması ve artırılabileceğine dair sinyallerin verilmesi oldu. Enflasyon raporunun ardından, Borsa İstanbul’da satıcı seyrin devamı görüldü.
Bu hafta için yurtiçinde en önemli veri TÜFE rakamı. Geçtiğimiz ay yıllıklandırılmış olarak %7,61 aylık bazda %1,19 artış gösteren
TÜFE rakamı bu ay beklentilerin üzerinde artış göstererek yıllıklandırılmış %7,91 aylık bazda &1,63 açıklandı. Olumsuz açıklanan
verinin yanı sıra Dolar’daki güçlü seyirle birlikte Dolar/TL’de bu hafta sert yükselişler görülebilir. Ancak, haftanın son işlem gününde
açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam rakamı oldukça önemli olacak ve olumsuz açıklanması halinde Dolar elde ettiği kazançları silebilir.
Geçtiğimiz haftaya Sterlin güçlü başlarken ilk üç gün boyunca zayıf seyreden Dola ile birlikte rallisini sürdürdü. Çarşamba günü
açıklanan FOMC Toplantı sonucunun ardından aşağı yönlü baskı ile karşılaşan GBPUSD Cuma gününe kadar haftalık kazancını
sildi. Yeni haftada İngiltere tarafında önemli bir veri bulunmazken 7 Mayıs Perşembe günü yapılacak olan İngiltere genel seçimleri ile Amerikan verileri takip edilecek.

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.

Euro Bölgesi’nde geçtiğimiz haftanın en önemli verisi tüketici enflasyonuydu. Euro Bölgesi’nde TÜFE %0,1 daralma beklentisine karşılık değişim göstermedi ve haftanın son iki gününde güçlenen Dolar karşısında Euro tarafında daha güçlü bir seyir
izledik. Yeni haftada Avrupa tarafında Avrupa ülkelerinin PMI rakamları açıklanacak. Beklentiler olumlu yönde. Geçtiğimiz
haftada güçlü seyreden Euro 1,12 seviyelerini test eden EURUSD’de bu hafta düzeltme hareketleri görmek mümkün.

USDTRY Günlük Grafik
Dolar/TL günlük grafiğinde, 2,6630 desteğinden yukarı döndü ve 2,74’e kadar yükselişlerin devamı söz konusu olabilir.
Bu seviyenin aşılması halinde ise 2,7640 önemli bir direnç seviyesi. 2,74’lerden dönüşlerde 2,70 altında 2,67 desteği
takip edilebilir.

Kaynak: Matriks

GBPUSD Günlük Grafik
GBPUSD günlük grafiğinde, alçalan trendin üst bandı olan 1,5145 seviyesini yukarı yönlü kırarak 1,55leri test etti. geçtiğimiz hafta rallisine son veren paritede düzeltme hareketleri görülüyor ve alçalan trendin üst bandı olan 1,5145 seviyesine kadar tekrar ger çekilmeler görüldü. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde 1,4770’e kadar sert bir satış baskısı
görülebilir. Bu seviyeden dönüşlerde ise 1,533 ve yeniden 1,55’ler direnç olarak takip edilmeli.

Kaynak: Matriks

EURUSD Günlük Grafik
EURUSD Günlük grafiğinde, test ettiği 1,1290 zirvesinden geri dönüyor. 1,1130 seviyesi önemli bir deste konumunda
kırılması halinde 21 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 1,09 seviyeleri öne destek olarak karşımıza çıkacaktır.
1,1130’lardan yukarı yönlü hareketlerde ise 1,1680’lere kadar hareketin devamı gelebilir.

Kaynak: Matriks

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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