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USDTRY– EURUSD—GBPUSD Temel/Teknik Görünüm
Geçtiğimiz hafta Avrupa’nın gündemi TÜFE ve PMI rakamları oldu. Avrupa’da enflasyon beklentileri karşıladı. Yıllıklandırılmış olarak
Mart ayında %0,1 geriledi. Büyümenin öncü göstergesi olan PMI rakamları ise Euro Bölgesi, Almanya, Fransa ve İtalya için beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Olumlu gelen rakamlarla birlikte Avrupa Merkez Bankası’nın uygulamaya başladığı tahvil alım programının
işe yaradığı görülüyor.
Bu hafta ise Avrupa tarafında Hizmet ve Bileşik PMI rakamları ile Perakende Satışlar açıklanacak. PMI rakamları için piyasa beklentisi geçtiğimiz aya paralel. Ancak, Perakende Satışlarda aylık bazda daralma bekleniyor.
Türkiye 2014 yılında %2,1 piyasa beklentisine karşılık %2,9 büyüme gösterirken 2014 dördüncü çeyrek büyümesi %2,6 olarak gerçekleşti. Kişi başına milli gelirin 2013 yılına nazaran düştüğü açıklandı. Ticaret açığı ise beklentilerin oldukça üzerinde 4,66 milyar
Dolar olarak gerçekleşti.
Bu hafta, yurtiçinde Çarşamba günü açıklanacak olan Sanayi Üretimi ve Cuma günü açıklanacak olan Cari Açık bekleniyor. Cuma
günü açıklanacak Cari Açık Dolar/TL üzerinde özellikle etkili olacaktır. Şubat ayı için piyasa beklentisi 2,80 milyar Dolar civarında ve
geçtiğimiz ayın üzerinde.
İngiltere’de 7 Mayıs’ta yapılacak olan seçimler için son yapılan anketlerde mevcut iktidar parti ve muhalefet parti başa baş. Seçimlerin
piyasalar açısından önemi; iktidar parti adayının bir daha seçilmesi durumunda Avrupa Birliği’nden çıkmayı referanduma götürecek
olması. Muhalefet partisi ise Avrupa Birliği’nde kalmayı uygun görüyor. Şuanda seçim sonucuna dair piyasada oluşmuş bir algı
yok ve iktidara gelecek olan partinin Sterlin’de nasıl fiyatlanacağı belirsiz. Ancak, seçimlerin yaklaşması Sterlin’de kırılganlığı artıracak. Yani seçimler yaklaştıkça GBPUSD’de daha sert hareketler görmek mümkün.
Bu hafta, İngiltere’nin takip edilecek verileri, İmalat, Sanayi Üretimi ile NIESR GDP Hesabı açıklanacak. Sanayi ve İmalat Üretimi
için beklentiler olumlu yönde. 9 Nisan’da ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. Kurum olarak beklentimiz ise, para
politikasında herhangi bir değişikliğe gidilmemesi yönünde.
Geçtiğimiz hafta, Amerika’da kişisel gelirler beklentilerin üzerinde %0,4 artış gösterirken kişisel harcamalar beklentilerin altında
artış gösterdi ve Şubat ayında %0,1 arttı. Beklemedeki Konut Satışları ise aylık bazda %3,1, yıllık bazda ise %12 artış göstererek
beklentileri aştı. Ancak, Dolar Endeksinde yukarı yönlü hareketler sınırlı kaldı.

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.

ADP Araştırma Enstitüsünün yayınladığı rapora göre Amerika Mart ayında 189,000 yeni istihdam sağladı. Beklentinin
(225.000) oldukça altında gelen rakam Şubat ayında 214.000 olarak açıklanmıştı. Geçtiğimiz haftanın en önemli gündemi ise Cuma günü açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi oldu. Piyasa beklentisi 245,000 civarında bulunurken, Tarım
Dışı İstihdam raporu, Mart ayında 126,000 kişilik istihdam sağlandığını açıkladı.
Dolar tarafında ciddi değer kaybı yaratan verinin etkilerinin bu hafta boyunca sürmesi de oldukça muhtemel. Bu
anlamda Dolar karşıtı para birimlerinin genel olarak biraz daha değer kazanması beklenebilir. Bu hafta için Amerika
tarafında açıklanacak olan en önemli veriler istihdam piyasası ile ilgili. Haftalık İstihdam Talepleri ile Devam Eden
İşsizlik Başvuruları bekleniyor. Ancak, verilerden öte, 8 Nisan Çarşamba günü açıklanacak olan FED Toplantı Tutanakları bu haftanın en önemli gündemi olacak. “Sabırlı” ifadesini kaldırıldığı 18 Mart Toplantısının tutanaklarındaki
sözlü yönlendirmeler fiyatlanacak.

USDTRY Günlük Grafik
Dolar/TL günlük grafiğinde yükselen trendin alt bandı olan 2,5830 seviyesi kırıldı. Bu hafta, geçtiğimiz Cuma olumsuz
gelen verinin de etkisiyle 2,55’lere kadar sarkmalar görülebilir. 2,55’in altına geçildiği takdirde ise 2,5430 test edilebilir.
2,55’lerden tepki alımı bekleyebiliriz ve bu seviyeden dönüşlerde 2,5830 ilk direnç seviyesi olarak karşımıza çıkmakta.

Kaynak: Matriks

GBPUSD Günlük Grafik
GBPUSD günlük grafiğinde 18 Mart günü gördüğü dip seviyesinin ardından yukarı yönlü hareketler daha baskın görünüyor. 1,51’lere doğru yükselişler görmek mümkün olabilir. Olsa geri çekilmelerde ise 1,4800 desteği takip edilebilir.

Kaynak: Matriks

EURUSD Günlük Grafik
EURUSD Günlük grafiğinde 1,0475 dip seviyesini gördükten sonra başlayan toparlanma göz önünde bulundurulduğunda yukarı yönlü bir trendin başlangıcı söz konusu olabilir. 1,1032 direncinin üzerine geçilmesi halinde 1,1190’a kadar
yükselişler görebiliriz. 1,1030’lardan geri dönüşlerde ise 1,0880 desteği takip edilebilir

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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