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USD/TRY ANALİZİ
TCMB’nin geçen hafta zorunlu karşılıklara faiz ödeneceğine ilişkin yaptığı açıklamalarla TL varlıklardaki güçlenme, seçim sonrası haftada da devam ediyor. Yurtiçi piyasalarda seçim sonrası iyimserliğin sürmesi TL’yi USD ve EURO karşısında güçlendirdi. Bu haftaya baktığımızda döviz sepeti bugün
2.5230 seviyesine kadar gerileyerek yıl başından bu yana en düşük seviyelerine ulaştı. USD/TRY en
düşük 2.1190, EUR/TRY en düşük 2.9228 seviyelerini test ederek TL’nin değer kazandığına işaret
etti.
Döviz sepetinin 2.55’in altında kalıcı olup olmayacağı olunmadığı önem taşırken, USD/TRY’nin
2.12’nin altına sarkabilmesi kurumsal talebin ertelendiğini gösteriyor.
ABD tarafına bakıldığında ise doların seyri açısından etkili olabilecek ADP Özel Sektör İstihdam verisi beklentilere yakın bir artış gösterdi. ADP Özel Sektör İstihdamı Mart ayında 191 bin kişilik artış
gösterirken, Şubat ayı ADP verisi 139 binden 178 bine revize edildi. Günün devamına baktığımızda
ABD’den TSİ 17.00’da gelecek Fabrika Siparişleri verisi doların seyri açısından etkili olabilir.
Hafta genelinde ise Cuma günü ABD’den açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisi bekleniyor. Tarım
Dışı İstihdam’da piyasa beklentisi 200 binlik bir artış yönünde. Beklentilerin üzerinde gelecek bir
artış doları diğer para birimleri, özellikle majorlar karşısında güçlendirebilir.
Teknik olarak; 50 ve 21 barlık hareketli ortalama seviyelerinin altında işlem gören USD/TRY’de
2.1225 destek konumuna gelmiş durumda. 2.1225 desteğinin tekrardan kırılması bugün de test
edilen en düşük seviye olan 2.1190’a kadar düşüş getirebilir. Paritedeki yukarı yönlü hareketlerde
ise 2.1365 direnç seviyesi güç kazanmışken, bu seviyenin aşılması TL aleyhine olabilir. 2.1365
direncinin kırılması 2.15’li seviyelere kadar yükseliş getirebilir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir.
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