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USDTRY– EURUSD—GBPUSD Temel/Teknik Görünüm
Geçtiğimiz haftaya güçlü başlayan Dolar haftanın ilk üç işlem gününde rekor kırarken hafta devamında olumsuz açıklanan veriler ile satış baskısıyla karşılaştı. Amerika tarafında açıklanan Perakende Satışlar beklentileri karşılayamazken konut verileri beklentilerin oldukça altında kaldı ve Dolar ciddi kayıplar kaydetti. İstihdam verileri de olumsuz gelen veriler arasında yer aldı. Ancak, haftanın son işlem gününde olumlu olarak açıklanan Çekirdek TÜFE rakamı ile birlikte Dolar kayıplarının bir kısmını sildi.
Bu hafta Amerika tarafında Mevcut Konut Satışları ile Yeni Konut Satışları beklenirken haftanın en önemli verisi Cuma günü açıklanacak olan Dayanıklı Mal Siparişleri olacak. Konut verileri için piyasa beklentilerinde görünüm karışık. Ancak geçen haftada olduğu
gibi beklentileri karşılayamaması durumunda Dolar’da kayıpların devamını tetikleyebilir. Cuma günü açıklanacak olan Dayanıklı
Mal Siparişlerinde ise beklentiler olumlu yönde. Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişlerinin Mart ayında %0,4 artış göstermesi beklenirken Dayanıklı Mal Siparişlerinde ise %0,8 artış bekleniyor. Beklentilerin karşılanması halinde Dolar bu haftayı kayıplarını silerek
kapatabilir.
Yurtiçinde, geçtiğimiz haftanın en önemli verisi çeyreklik işsizlik oranı oldu. %11,3 ile son beş yılın en yükseğini gördü. Bütçe açığı ise
bir önceki ayın oldukça üzerinde 6,80 milyar Dolar açıklandı. Zayıf gelen veriler TL’de Dolar’a karşı zayıflığı artırdı. TCMB rekor
tazeleyen Dolar’ın ardından yaptığı açıklamada Nisan’da yapılacak olan Para Politikası Toplantısı’nda döviz depo piyasası faiz oranlarında bir indirimin, TL zorunlu karşılık oranlarına ödenen faiz oranlarında ise ölçülü bir artırımın gündeme alınacağını belirtti. Cuma
günü açıklanan Yılsonu TÜFE tahmini ise geçtiğimiz aydan yüksek olarak %7,29 açıklandı.
Bu hafta yurtiçinde önemli bir veri bulunmazken 22 Nisan Çarşamba günü faiz kararı açıklanacak. Mevcut kur seviyesinde Merkez Bankası’nın faiz artırımına gitmesi gerektiğini düşünsek de beklentimiz bir değişiklik yapılmayacağı yönünde. Merkez Bankası
kura geçtiğimiz hafta belirttiği üzere zorunlu karşılık oranlarında ve döviz depo piyasası faiz oranlarında değişiklik yaparak müdahalede bulunabilir.
Geçtiğimiz hafta Euro tarafında, Sanayi Üretimi açıklandı. Aylık bazda %1,1 artış gösteren Sanayi Üretimi beklentilerin (%0,7)
oldukça üzerinde gerçekleşti. Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarında bir değişikliğe gitmezken Avrupa Merkez Bankası Başkanı
Draghi yaptığı açıklamada uygulanan tahvil alım programının işe yaradığının altını çizdi. 2015 sonlarına doğru enflasyonda toparlanma yaşanacağını ve devlet tahvil alımlarında sıkıntı olmayacağını belirtti. Yunanistan meselesi ise Avrupa tarafında bir risk
unsuru olarak kalmaya devam ediyor.

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.

Bu hafta veri bakımından Avrupa oldukça hareketli olacak. Almanya tarafında ÜFE, ZEW Ekonomik Koşullar Endeksi, IFO İş
Ortamı Endeksi ve PMI rakamları oldukça önemli olacak. Euro Bölgesi’nde makro verilerdeki toparlanmalar dikkat çekmeye devam ediyor. Dolar’da zayıflığın devam etmesi halinde Euro’da değerlenmeler gözlemlenebilir.

Geçtiğimiz hafta, İngiltere tarafında Çekirdek TÜFE rakamı beklentileri karşılayamazken ÜFE değişim göstermeyerek beklentilere paralel geldi. Konut Fiyat Endeksi kayda değer bir yükseliş gösterirken İşsizlik Oranı ise %5,7’den %5,6’ya geriledi. Genel
anlamda olumlu algılanan verilerle geçtiğimiz hafta yükseliş kaydeden GBPUSD’de bu hafta İngiltere tarafında Çarşamba günü
açıklanacak olan Faiz Kararı detayları ve Perşembe günü açıklanacak olan Perakende Satışlar önemli olacak. Çarşamba günü
açıklanacak olan detaylar konusunda faiz artırımına dair verilen oylarda bir değişiklik olmasını beklemiyoruz. Perakende Satışlar
verisinde ise beklentiler geçtiğimiz aya göre olumsuz.

USDTRY Günlük Grafik
Dolar/TL günlük grafiğinde, yükselen trendin üst bandı olan 2,6970 seviyesinin altında işlem görmekte. Bu seviyenin
yukarı yönlü kırılması halinde sırasıyla 2,7220 ve uzun vadede 2,78’ler hedeflenebilir. 2,6970 altında kalması durumunda ise 2,66 seviyesi destek olarak kullanılabilir.

Kaynak: Matriks

GBPUSD Günlük Grafik
GBPUSD günlük grafiğinde, önemli bir direnç seviyesi olan 1,4850 seviyesini kırdı. 1,5230 seviyesine kadar yükselişlerin
devamı gelebilir. 1,4850 seviyesinin altında kapanışlarda ise 1,4500 desteği takip edilebilir.
Kaynak: Matriks

EURUSD Günlük Grafik
EURUSD Günlük grafiğinde, alçalan trendin üst bandı olan 1,0650 seviyesini yukarı yönlü kırdı. 1,0780’de (21 günlük
üssel hareketli ortalama) işlem gören parite, bu seviyenin altında kapanışlarda 1,0600 seviyesine kadar hareket hızlanabilir ve alçalan trendin içerisine tekrardan girebilir. Yuları yönlü hareketlerde ise daha önceden iki defa test ettiği
tepe noktası 1,1032 seviyesi öne çıkmakta.

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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