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Günlük FX & Emtia Strateji Notu
Yurt içi piyasaların kapalı kaldığı dönemde, ABD tahvil faizlerinde yaşanan yükselişler
ve kritik seviyelerin test edilmesi dikkat çekti. Nisan başından bu yana devam eden
yükselişlerin birkaç sebebi olduğunu ve bu sebeplerin geçerliliğini koruması ile
faizlerde yükselişin devam edebileceğini düşünüyoruz. Bu sebeplerden ilki ve en
etkilisi, Fed’den parasal sıkılaşma ve faiz artırımları yönünde mesajların Fed Başkanı
ve diğer üyeler tarafından daha sık seslendirilmesi ve enflasyon başta olmak üzere
makro göstergelerin de bu söylemleri desteklemesi. İkinci ve geçici bir etki ise, önceki
hafta sonu ABD, İngiltere ve Fransa ortaklığında Suriye’ye yönelik füze saldırısına
karşın Rusya’dan gelen karşılıkların daha naif kalması ile jeopolitik risklere ilişkin
kaygıların önceki haftalara görece bir miktar yatışması ve riskten kaçış dönemlerinde
ilgi gören ABD tahvillerinde açılan aşırı pozisyonlanmanın çözülmesi.
Yakın vade için baktığımızda, son dört yılın zirve bölgesinde seyreden 10 yıl vadeli
ABD tahvil faizleri için %3,00-3,05 bandını oldukça kritik bir direnç alanı olarak
görüyoruz. Yükselişin bu bandın üzerine devamı halinde GOÜ piyasalarının belirgin
şekilde negatif etkilenebileceği bir küresel fiyatlama ortamı oluşacaktır. %3,00-3,05
bölgesinin aşılamaması durumunda ise tekrar %2,80’lere gerileme ve BIST ile TL
dahil GOÜ varlıklarına ilginin arttığını görebiliriz. Bu görünümün netleşmesi için %2,90
altına bir kapanış beklenebilir. (Cari oran %2,9630).
Dolar/TL: Kurda volatilite artarken TL’nin uzun süre sonra ilk kez eşit ağırlıklı GOÜ
sepetine karşı değer kazandığını görüyoruz. Dolar/TL kuru, 4,0050’den 4,1000
civarına yükselmesine karşın ABD tahvil faizlerinin yükselişi ile tüm GOÜ para
birimlerinin dolara karşı zayıflaması dikkat çekiyor. Yarın PPK toplantısından çıkacak
sonuçlar kurun seyrinde etkili olacaktır. GLP’de 50-100 baz puan arası artırım
beklendiğinden daha düşük bir artış TL için negatif, daha yüksek bir artış ise pozitif
çalışabilir. 4,0200 - 4,1000 ara destek - direnç, 4,0050 ve 4,1270 ise ana destek direnç olarak izlenebilir.

Gelişmekte olan ülke (GOÜ) para birimlerinin
dolara karşı performansları - (Son 1 Ay)
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Gelişen ülke para birimleri sepeti Brezilya, Şili, Çekya, Macaristan, Meksika, Polonya, G. Afrika, Endonezya, G. Kore,
Kolombiya, Rusya ve Hindistan para birimleri üzerinden eşit ağırlıklı olarak hesaplanmıştır.

USD/TRY Teknik Analizi
Kurda, 4,0200 – 4,1000 bandında sıkışma devam ediyor. Kapalı kaldığımız saatlerde 4,10 üzerine
verilen tepkiye karşın son işlemlerde gevşeme yaşanmakta. 4,0600 seviyesi sıkışma bölgesi içinde
gün içi ara destek olarak takip edilebilir.

Önemli Teknik Seviyeler
Ana Direnç
2. Ara Direnç
1. Ara Direnç

4.1940
4.1270
4.1000

spot

4.0899

1. Ara Destek
2. Ara Destek
Ana Destek

4.0600
4.0200
3.9700

Teknik Görünüm
Kısa Vade
1 Ay'a kadar

Orta Vade
1 - 6 Ay

Uzun Vade
6 - 12 Ay

(*) 22, 50, 100 ve 200 periyotluk basit hareketli ortalamalar

↔
↑
↑

EUR/USD Teknik Analizi
ECB’ye yönelik beklentiler, artan küresel korumacılık eğilimi nedeniyle Avrupa’da ultra gevşek
parasal koşullardan çıkış adımlarının yavaşlayabileceği yönünde şekillenirken; Fed ise kademeli
sıkılaşma sürecini istikrarlı bir tempoda devam ettiriyor. EUR karşısında dolar lehine destekleyici
olan bu politika zemini EUR/USD paritesinin bir yıllık ana trend desteği altına yönelmesine neden
oldu. Yakın vadede 1,2150 desteği kritik olacak.

Önemli Teknik Seviyeler
Ana Direnç
2. Ara Direnç
1. Ara Direnç

1.2320
1.2280
1.2250

spot

1.2208

1. Ara Destek
2. Ara Destek
Ana Destek

1.2150
1.2120
1.2070

Teknik Görünüm
Kısa Vade
1 Ay'a kadar

Orta Vade
1 - 6 Ay

Uzun Vade
6 - 12 Ay

(*) 22, 50, 100 ve 200 periyotluk basit hareketli ortalamalar

↓
↔
↑

Altın Teknik Analizi
Jeopolitik risk algısının önceki iki haftaya göre azalması, 10 yıl vadeli ABD tahvil faizlerinin yeniden
son altı buçuk yılın zirvesine yönelmesi ve doların gelişmiş ülke para birimlerine karşı güçlü
kalması ons altın fiyatlarının sene başından bu yana içinde kaldığı gevşeme kanalının direncinden
tekrar trend kanalına geri çekilmesine neden oluyor. Kısa vadede 1.300 – 1.310 $/ons destek
bölgesi kritik. Bu bölge altında, 1.280 $/ons’a geri çekilme görülebilir.

Önemli Teknik Seviyeler
Ana Direnç
2. Ara Direnç
1. Ara Direnç

1348
1340
1333

spot

1326

1. Ara Destek
2. Ara Destek
Ana Destek

1310
1300
1280

Teknik Görünüm
Kısa Vade
1 Ay'a kadar

Orta Vade
1 - 6 Ay

Uzun Vade
6 - 12 Ay

(*) 22, 50, 100 ve 200 periyotluk basit hareketli ortalamalar
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Petrol Teknik Analizi
Petrol fiyatları, yükseliş trend kanalı üzerinde kalmaya devam ederken son dönemde yaşanan hızlı
yükselişin ardından bir miktar kâr satışı görüyoruz. Kısa vadede, 73,00 $/varil civarı kritik destek
olarak izlenebilir.

Önemli Teknik Seviyeler
Ana Direnç
2. Ara Direnç
1. Ara Direnç

77.20
76.50
75.60

spot

75.15

1. Ara Destek
2. Ara Destek
Ana Destek

74.80
74.00
73.20

Teknik Görünüm
Kısa Vade
1 Ay'a kadar

Orta Vade
1 - 6 Ay

Uzun Vade
6 - 12 Ay

(*) 22, 50, 100 ve 200 periyotluk basit hareketli ortalamalar

↑
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Çekince: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. 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, imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi
çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle,
sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Halk Yatırım, bu bilgilerin doğru,eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmez, bilgi eksikliği ve yanlışlığından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Raporda yer alan ifadeler, hiçbir
şekilde alış veya satış teklifi olarak değerlendirilemez. Halk Yatırım’ın, rapordaki bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan ve dolaylı kazanç ve zararlarla ilgili herhangi bir
sorumluluğu yoktur.
Bu ileti 05 Kasım 2014 tarih ve 29166 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 01 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğü giren “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında” çıkan kanunun
2.Maddesi c bendinde belirtilen Ticari Elektronik ileti kapsamında değildir.

