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USDTRY– EURUSD—GBPUSD Temel/Teknik Görünüm
Geçtiğimiz hafta açıklanan FOMC Toplantı Tutanakları her ne kadar üyeler arasında faiz artırım zamanı konusunda anlaşmazlığı ortaya koysa da Dolar’da alım baskısı gözlemledik. Piyasaların olumsuz algılaması gereken belirsizlik ortamına rağmen meydana gelen bu yükseliş Dolar’da diğer para birimlerine karşı değerlenmenin devamının gelebileceğinin
bir sinyali olabilir.
Bu hafta Amerika tarafında açıklanacak ve Dolar karşıtı para birimlerine yön verecek en veriler; Perakende Satışlar, ÜFE
ve TÜFE rakamları olacak. Çekirdek Perakende Satışlar geçtiğimiz ay %0,1 daralma gösterirken Perakende Satışlar %0,6
azalmıştır. Bu ay ise geçtiğimiz aya göre artış meydana gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz ay %0,5 daralan üretici fiyatlarının
ise bu ay %0,2 artış göstermesi beklenmekte. Bu haftanın en önemli verisi ise Amerikan TÜFE’si olacak. Piyasa beklentisi
geçtiğimiz ay ile aynı. Beklentiler dahilinde gelen veriler Dolar’da yükselişlerin önünü açabilir.
Euro Bölgesi’ne bakıldığında açıklanacak olan TÜFE rakamı EURUSD paritesinin yönü açısından önem teşkil ederken 15
Nisan Çarşamba günü açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası faiz kararının ardından AMB Başkanı Darghi’nin yapacağı basın açıklaması da oldukça önemli olacak. Kurum olarak beklentimiz, AMB’nın faiz kararında bir değişikliğe gitmemesi
yönünde. Ancak, Draghi’nin yapacağı basın toplantısında Euro Bölgesi’nin ekonomik durumuna ilişkin açıklamaları paritede sert hareketlere neden olabilir ki, gelen verilere bakılacak olursa hali hazırda uygulanan para politikası amacına ulaşıyor gibi görünmekte. Euro Bölgesi TÜFE rakamının aylık bazda %1,1 artış göstermesi beklenirken yıllıklandırılmış olarak
değişiklik göstermesi beklenmiyor.
İngiltere tarafına baktığımızda 17 Nisan Cuma günü açıklanacak olan İstihdam verileri GBPUSD paritesinde volatiliteyi artıracak bir diğer neden. Mevcut olarak, %5,7 olan işsizlik oranının Şubat ayında %5,6’ya gerilemesi beklenmekte. Veriler dışında İngiltere gündemi 7 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlere doğru kaymakta. Son yapılan anketlere göre İşçi Partisi ve Muhafazakar Parti oyları başa baş. Seçim sonucu tahmin edilemiyor.
Türk Lirası, geçtiğimiz hafta açıklanan Cari Açık verisi ile değer kaybetti. Beklentilerin oldukça üzerinde 3,2 milyar Dolar
olarak açıklanan cari açık rakamı değerlenen Dolar’ın yanı sıra TL’ye ekstra değer kaybettirdi. Moody’s Derecelendirme
Kuruluşu ise Türkiye’ye ilişkin notunu değiştirmedi. Bu hafta yurtiçinde çeyreklik işsizlik ortalaması açıklanacak. Ancak,
değerlenen Dolar göz önüne alındığında, beklentimiz verinin Dolar/TL üzerindeki etkisinin oldukça kısa süreceği yönünde.

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 Grafik
Dolar/TL günlük grafiğinde 2,6500 seviyesi 3 haftalık yükselen trendin üst bandı ve önemli bir direnç konumunda bu
seviyenin kırılması halinde 2,6840’a kadar hareketler hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,6270 altında 2,600
desteği takip edilebilir.

Kaynak: Matriks

GBPUSD Günlük Grafik
GBPUSD günlük grafiğinde, önemli bir destek seviyesi olan 1,4800 desteğini kırarak aşağı yönlü hareketini hızlandırdı.
1,4450’lere kadar sert satış baskısı gözlemlenebilir. bu seviyeden geri dönüşlerde ise alçalan trendin üst bandı olan
1,4730 direnci takip edilebilir.

Kaynak: Matriks

EURUSD Günlük Grafik
EURUSD Günlük grafiğinde 1,1032 zirvesinin test edilmesinin ardından satış baskısı arttı. Parite yeniden aşağı yönlü
trend içinde işlem görüyor. Daha önceden test edilen 1,0475 desteğinin altında kapanışlarda 1,00 seviyesine kadar hareketler hızlanabilir. 1,0475’ten dönüşlerde ise alçalan trendin üst bandı olan 1,07 seviyesi 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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