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FED Para Politikası Toplantısı Öncesi
Bu akşam gerçekleştirilecek olan 2015 yılının ilk FED Para Politikası toplantısı beklenen faiz artırımına dair vereceği sinyaller
açısından önem taşımakta. Açıklanan en son toplantı tutanaklarında Nisan ayından önce faiz artırımına gidilmeyeceğinin
belirtildiği hatırlanacak olursa, akşam yapılacak olan toplantıda FED’den bu söylem dışında farklı bir şey duymak çok da
mümkün görünmüyor.
Verilere bağı olarak yapılacağı söylenen faiz artırımı, enflasyondaki düşüş eğilimi göz önüne alınırsa Nisan’dan sonraya ertelenecek gibi. Mevcut enflasyonla düşündüğümüzde kurum olarak beklentimiz Amerika Merkez Bankası’nın Haziran ayında faiz artırımına gideceği yönünde olsa da bu tarihin değişip değişmemesi tabii ki enflasyon görünümüne bağlı. Tüketici
fiyatlarında aşağı yönlü risklerin artması halinde FED ileriki toplantılarında faiz artırımını geciktirmek için adımlar atabilir.
Piyasada hakim beklenti Haziran’daki FED toplantısında faiz artırımının gerçekleşebilme ihtimalinin olduğu yönünde; ancak
faiz artırımının mevcut piyasa dinamikleri içerisinde daha geç bir tarihe ertelenebileceği yönünde görüşler de mevcut. Morgan Stanley ABD’de faiz artırımı beklentisini Ocak 2016’dan Mart 2016 tarihine ötelediğini açıkladı. ABD ekonomisindeki
sağlıklı görünüme rağmen, büyümeyi yavaşlatabilecek dış etkenler ötelemenin sebebi olarak belirtildi.
Bu akşamki toplantının piyasaya yansımalarını değerlendirecek olursak, Dolar Endeksinde kısa süreli volatilite hakim olacağını ve etkinin uzun sürmeyeceğini öngörebiliriz. Gerek daha önce yapılan toplantının gerekse en son yayınlanan toplantı
tutanaklarının piyasaya olan etkisine baktığımızda her ne kadar kısa sürede ciddi hareketler gözlemlense de kümülatif olarak ciddi farklar gözlemlenmediğini hatırlatmak isteriz ki bu geçiş süresi boyunca aynı tür fiyatlamaların piyasada hakim
olması mümkün.
Yurt içinde ise Merkez Bankası’nın 50 baz puanlık faiz indirimden sonra takip edilen enflasyon raporu ve Erdem Başçı’nın
sunumu önemli açıklamalar içerdi. Başçı sunumunda, 45 yılın en düşük enflasyonunu bu yıl görebileceğimizi belirtirken, bu
aydan itibaren enflasyonda düşüşün belirginleşmeye başlayacağını fakat enflasyondaki düşüşün kalıcı olabilmesi için temkinli bir yaklaşım izlenmesi gerektiğini açıkladı. Basın konferansının soru cevap kısmında ise TCMB Başkanı Başçı’dan
önemli ayrıntılar geldi. Başçı, Ocak ayında enflasyonun çok sert düşebileceğine yönelik işaretler aldıklarını ve enflasyonda 1
puandan fazla düşüş olması halinde 4 Şubat'ta bu gelişmeleri değerlendirebileceklerini ifade etti.
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Dolar Endeksi Teknik Görünüm

Dolar Endeksi saatlik grafiğinde 94,000 seviyesi önemli bir diren olarak öne çıkmakta. Bu seviyenin kırılması halinde 93,350 seviyesine kadar geri çekilmeler gözlemlenebilir. yukarı yönlü hareketlerde ise 94,540 direnci kırıldığı takdirde sırasıyla 95,430 ve 96,388
dirençleri takip edilebilir.
USDTRY Teknik Görünüm

USDTRY saatlik grafiğinde oluşan üçgen formasyonunda 2,3470 seviyesi önemli destek konumundayken bu seviyenin kırılması halinde 2,3367 ve 2,3160 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde üçgenin üst bandı olan 2,3693 seviyesi göze çarparken
bu seviyenin üzerinde saatlik kapanış gerçekleştiği takdirde 2,3780 ve 2,3940 dirençleri takip edilebilir.
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Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca
yayımlanması zorunlu olan Uyarı notu:
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.”
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.
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