29 Ekim 2014

FED VARLIM ALIM PROGRAMINI SONLANDIRDI
Dün başlayan ve bugün devam eden FOMC toplantısı sonuçlandı. Piyasaların beklediği gibi;
FED varlık alım programını sonlandırdı. Faiz oranlarında değişikliğe gidilmedi.
Toplantı sonrası yapılan açıklamalarda, İstihdam piyasasında atıl kapasitenin kademeli şekilde azaldığını, sağlam istihdam artışları ile işsizlik oranının düştüğünü , Faiz oranlarıyla ilgili ise “kayda değer zaman” için düşük kalmaya devam edeceği belirtildi. Ekonomi ve istihdam görünümünün dengeli olmaya
devam ettiği de açıklandı. Minneapolis FED Başkanı Kocherlakota ise FOMC kararlarına muhalefet ettiği bildirildi.
FED’in 2014 yılı için son toplantısı 17 Aralık tarihinde yapılacak. Kasım ayında toplantı olmayacak.
Piyasaların beklentisi dahilinde açıklanan karar, Dolar endeksini güçlendirirken, Doların diğer para birimlerine karşı değer kazanmasına sebep oldu.


Altın gün içerisinde en yüksek 1230$ seviyesini test etti. Karar sonrası 1220$ altına sarktı.



USDTRY gün içerisinde 2.1897 ile en düşüğü test ederken, karar sonrası 2.2000 seviyesinin üzerinde işlemler görmeye başladı.



EURUSD ise, 1.2769 ile günün en yükseğini test etti. Karar sonrası 1.2640-1.2650 bandında işlemler görülüyor.

Teknik olarak baktığımızda; Dolar endeksinde 86.10’nun üzerinde işlemler görülürse, Dolar endeksinde
ki güçlenme devam edebilir. 86.10’nun üzerinde kalıcı olunmazsa aşağıda 85.00 seviyesi yakından takip edilecek.
USDTRY - 2.2200 direncinin üzerinde 2.2400 seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir. Aşağıda ise
2.2065 ve 2.1900 destek seviyeleri olarak takip edilecek.
EURUSD - 1.2613’ün altında 1.2500’e kadar geri çekilme gözlemlenebilir. Yukarıda ise 1.2705 ve 1.2765
direnç seviyelerimiz.
ALTIN– 1225$ direnç konumunda. Bu seviyenin üzerinde 1235$ takip edilecek. Aşağıda ise 1215$ ve
1204$ destek seviyelerimiz.

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.

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 burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”
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