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USDTRY—EURUSD—GBPUSD Haftalık Temel/Teknik Görünüm
Bu hafta Amerika tarafında Çarşamba günü açıklanacak olan ADP Tarım Dışı Ödemeler ve Cuma günü açıklanacak olan Tarım
Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı piyasaların odak noktasında bulunuyor. ADP Tarım Dışı için piyasa beklentisi 240.000 kişi ile bir
önceki ayın üzerinde. Geçtiğimiz ay 295,000 olarak açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi için piyasa beklentisi 249,000 iken işsizlik
oranı beklentisi ise %5,5 ile geçtiğimiz aya paralel.
FED Toplantısı sonrasında Janet Yellen açıklamalarını hatırlamak gerekirse, istihdam piyasasındaki toparlanmaya dikkat çekmişti.
Nitekim geçtiğimiz ay Tarım Dışı İstihdam 295,000 ile 2015 yılının en iyi istihdam verisine işaret etti ve İşsizlik Oranı 2 puan düşerek %5,5’e ulaştı.
Ancak, FED Toplantısından bu yana baskılı seyreden bir Dolar Endeksini izliyoruz. İyi gelen verilere rağmen endekste yükselişler
sınırlı kalıyor. Bu haftada volatilitenin yüksek olacağı bir hafta olacak ve beklentimiz verilerin olumlu gelmesi halinde Dolar’ın diğer
para birimleri karşısında değerlenmesinin sınırlı kalacağı, Ancak olumsuz gelen verilere daha sert aşağı yönlü tepkiler vereceği yönünde.
Avrupa tarafına bakıldığında, bugün Almanya’da açıklanacak olan TÜFE rakamı Euro’nun seyri açısından oldukça önemli. Geçtiğimiz ay aylık bazda %0,9 artış gösteren TÜFE’nin bu ay %0,4 artış göstermesi bekleniyor. Euro FED öncesine nazaran biraz daha
güçlü seyrediyor. Salı günü ise geçtiğimiz ay %0,3 gerileyen Euro Bölgesi TÜFE rakamı açıklanacak. Euro Bölgesi’nde makro verilerde
kademeli toparlanmalar dikkat çekiyor. Atılan genişlemeci adımların işe yaramaya başladığını söylemek uygun olur. Dolar Endeksindeki zayıflığı da göz önünde bulundurursak Euro’nun Dolar karşısındaki geri çekilmeleri biraz daha sınırlı kaldı.
Türkiye açısından da oldukça kritik bir hafta. Salı günü açıklanacak olan dördüncü çeyrek büyüme rakamının %2 gerçekleşmesi
bekleniyor. Geçtiğimiz ay aylık bazda %0,71 olarak açıklanan TÜFE için piyasa beklentisi %0,89. Makro verilerin dışında yurtiçinde
mevcut olan siyasi gerginlik TL tarafında zayıflık yaratıyor. TÜFE’nin ve büyümenin beklentileri karşılayamaması halinde TL geçtiğimiz
hafta Dolar karşısındaki kazançlarını silebilir.
İngiltere’de ise enflasyon açısından aşağı yönlü riskler devam ederken, Merkez Bankası Başkanı Carney’nin faiz artırımına dair
geciktirme sinyalleri gözden kaçırılmamalı. Kurum olarak görüşümüz ise, İngiltere’de enflasyona yönelik riskler ortadan kalksa bile
İngiltere Merkez Bankası’nın faiz artırımı için FED’in adımlarını takip edeceği. Önümüzdeki süreçte İngiltere açısından en önemli
konu ise 7 Mayıs’ta yapılacak olan genel seçimler olacak. Bu nedenle Sterlin’de kırılganlığın artması beklenebilir.

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.

USDTRY
Günlük grafikte yükselen trend içerisinde hareket eden Dolar/TL geçtiğimiz hafta yükselen trendin alt bandını kırarak
2,54’lere kadar geri çekilerek bu seviyeden geri döndü ve önemli bir destek seviyesi olan 2,55’lerin altında tutunamadı.
Haftayı yükselen trendin alt bandı ve direnç haline getirdiği 2,6130 seviyesinden açan parite için TL taraflı riskleri göz
önünde bulundurduğumuzda hafta boyunca yukarı yönlü hareketlerin daha dominant kalmasını bekliyoruz. Yükselen
trendin içerisinde tutunduğu takdirde önceden test ettiği 2,64-2,65’ler söz konusu olabilir. Olası geri çekilmelerde ise
2,57 altında 2,55’ler takip edilebilir.

Kaynak: Matriks

EURUSD
7 Mayıs 2014’ten beri alçalan trend içerisinde hareket eden EURUSD paritesi FED öncesinde alçalan trendin alt bandı
olan 1,0475 seviyelerini test ederek, Dolar’ın değer kaybetmesiyle yönünü yukarı çevirdi. Haftayı önemli bir direnç seviyesi ve alçalan trendin üst bandı olan 1,0900 seviyesinden açan parite için bu seviye oldukça kritik. Geri çekilmelerin
devamında takip edilebilecek destek seviyeleri 1,0830 altında 1,0750 ve 1,0655. 1,09 seviyesinin üzerinde günlük kapanışlarda daha önceden denediği tepe noktası 1,1032 öne çıkmakta. Bu seviyenin aşılması halinde ise 1,1180’ler söz konusu olabilir.

Kaynak: Matriks

GBPUSD
Günlük grafikte alçalan trendde işlem gören paritenin FED sonrası hareketleri yatay gözlemleniyor. Piyasada yönü belirleyeceğini düşündüğümüz Tarım Dışı İstihdam verisine kadar paritenin 1,4720 1,50 bandında devam etmesi söz konusu olabilir.
Veriye bağlı olarak beklentilere paralel gelmesi halinde 1,4720’nin altında 1,45’ler söz konusu olabilir. Tersi bir durumda ise
1,50 üzerinde 1,5240’lar söz konusu olabilir.

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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