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USDTRY– EURUSD—GBPUSD Temel/Teknik Görünüm
Geçtiğimiz hafta, Amerika’da veriler oldukça karışık bir görünüm çizdi. Mevcut konut satışları beklentilerin oldukça üzerinde
geldi. Mart ayında %6,1 artış gösteren mevcut konut satışları 5,19 milyon olarak açıklandı. Haftanın devamında açıklanan istihdam verileri ve yeni konut satışlarındaki zayıflıkla Dolar değer kaybetti. Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişlerindeki artışın da beklentilerin oldukça altında kalmasıyla gevşeyen Dolar, bu haftaya güçlü başladı.

Bu hafta Amerika’da veri takviminin oldukça yoğun olmasının yanı sıra 29 Nisan’da gerçekleştirilecek olan FOMC Para Politikası Toplantısının ayrıntıları oldukça önemli olacak. Salı günü açıklanacak olan S&P/CS Konut Fiyat Endeksi ve Tüketici Güveni verileri için
beklentiler geçtiğimiz aya göre olumlu. Ancak, Amerika tarafında bu haftanın en önemli verisi büyüme olacak. 2014 dördüncü çeyreğinde %2,2 büyüme gösteren Amerika’nın 2015 ilk çeyreğinde %1 büyüme göstermesi bekleniyor. Olumsuz beklenen bir diğer
veri ise Beklemedeki Konut Satışları. Dolar tarafında etkili olmasını beklediğimiz Kişisel Giderler, Chicago PMI, ISM İmalat Endeksi ve Michigan Hassasiyeti için beklentiler geçtiğimiz aya göre olumlu. Ancak, 29 Nisan’da açıklanacak olan FOMC Toplantı detayları Dolar’ın seyri açısından oldukça önemli. Kurum olarak beklentimiz, FED’in bu toplantıda da faiz artırımına dair diğer toplantılardan
farklı bir söylemde bulunmaması yönünde.

Geçtiğimiz hafta, Avrupa Bölgesi’nde olumsuz bir makro veri tablosuyla karşılaştık. Ancak, Amerika tarafında haftanın sonlarına
doğru açıklanan olumsuz veriler EURUSD’de yukarı yönlü hareketleri destekledi.

Euro Bölgesi’nde diğer bir kritik durum olan Eurogroup toplantısından ise Yunanistan’a dair yine net bir sonuç alınamadı. Eurogroup Başkanı Yunanistan’a dair ilerlemeler için reform listesinin şart olduğunu belirtirken detayların 11 Mayıs’ta ki toplantıda görüşüleceğini bildirdi.

Avrupa tarafında bu hafta Almanya’dan gelecek olan Tüketici Güveni EURUSD üzerinde etkili olacak olup, asıl fiyatlanması beklenen veri Almanya ve Euro Bölgesi’nden gelecek olan Tüketici fiyat endeksi. Almanya TÜFE’de geçtiğimiz aydan olumsuz olarak %0,1
daralma beklenirken Euro Bölgesi için piyasa beklentisi geçen ay ile aynı olarak %0,1 daralma. Son gelen verilerdeki zayıflığı göz önünde bulunduracak olursak tüketici fiyatlarında gerileme Euro’da zayıflığa neden olabilir.

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.

Yurtiçine bakacak olursak, geçtiğimiz haftanın en önemli gündemi TCMB Para Politikası Toplantısı oldu. TCMB Para Politikası Toplantısı’ndan çıkan kararda politika faizi %7,50’de, alt bant %7,25 ve üst bant %10,75’te sabit bıraktı. TL zorunlu karşılıklara ödenen faiz oranlarında ise 8 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere 50 baz puan artış gerçekleştirdi.
Döviz depo hesapları için faiz oranlarında Dolar için %4,5’te %4’e, Euro için ise %2,5’ten %2’ye revize edildi.
Yurtiçinde geçtiğimiz hafta Merkez Bankası’nın faizlerde bir değişikliğe gitmemesiyle birlikte değer kaybeden TL’de
bu hafta yeni rekorlar kırılması muhtemel.
Geçtiğimiz hafta İngiltere’de açıklanan Perakende Satışlar beklentileri karşılayamasa da Dolar’da verilerin yaratmış olduğu zayıflık ile GBPUSD’de yukarı yönlü hareketler görüldü. 7 Mayıs, genel seçimlerin yaklaşması Sterlin’de yukarı
yönlü hareketleri kısıtlasa da seçim sonrasında Sterlin tarafında bir rahatlama olacağını ve yükselişlerin daha rahat
gerçekleşebileceğini öngörüyoruz.
Bu hafta İngiltere veri bakımından geçen haftaya nazaran oldukça yoğun olacak. Salı günü açıklanacak olan büyüme
rakamı beklentisi geçtiğimiz ayın altında bulunurken, açıklanacak olan diğer veriler konut fiyat endeksi ve İmalat PMI.

USDTRY Günlük Grafik
Dolar/TL günlük grafiğinde, yükselen trendin üst bandı olan 2,7350’lerde işlem görüyor. Bu seviye oldukça kritik. Dolar/
TL’de yukarı yönlü baskı hakim ve 2,7350’ler destek haline gelmesi halinde beklentimiz 2,81 seviyesine kadar yükselmesi yönünde. 2,7350’den geri dönüşlerde 2,7200 desteği öne çıkmakta.

Kaynak: Matriks

GBPUSD Günlük Grafik
GBPUSD günlük grafiğinde, alçalan trendin üst bandı olan 1,52 seviyesi test edildi. Bu haftaya güçlü başlayan Dolar ile
birlikte GBPUSD’de geri çekilme görülmekte. 1,5050 ara desteğinin geçilmesi halinde 1,48’ler öne çıkmakta. 1,5050’den
dönüşlerde ise 1,52 direnci tekrar önemli konuma gelir ve üzerinde tutunması halinde 1,5360 hedeflenebilir.

Kaynak: Matriks

EURUSD Günlük Grafik
EURUSD Günlük grafiğinde, fiyat sıkışması göze çarpmakta. Geçtiğimiz hafta Dolar tarafında zayıf veriler ile birlikte
EURUSD’de yukarı yönlü hareketler hakimdi. Bu haftaya güçlü başlayan Dolar ile birlikte zayıf bir Euro önümüze çıkmakta. Ancak, EURUSD’de zayıflığın devamını teyit eden bir grafik söz konusu değil. 1,07 seviyesinin altına geçilmediği
takdirde yukarı yönlü hareketlerin daha baskın olmasını bekliyoruz. Üçgenin üst bandı olan 1,09 seviyesinin kırılması
halinde ise 1,1032 direnci öne çıkacaktır.

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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