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FOMC’yi beklerken: USDTRY
16-17 Aralık tarihlerinde yapılacak olan FOMC toplantısı öncesinde piyasalarda volatilite artmaya devam ediyor. Yarın
akşam TSİ 21:00’da sonuçlanacak olan FOMC toplantısının ardından, FED Başkanı Yellen’ın basın toplantısında söyleyecekleri piyasalar tarafından merakla bekleniyor. En son 29 Ekim tarihinde yapılan FOMC toplantısında, FED Varlık alım
programını sonlandırmıştı ve piyasalar FED’in ne zaman faiz arttıracağına odaklanmış durumdaydı. Kasım ayında FOMC
toplantısı olmayınca gözler yarın akşam sonuçlanacak olan toplantıda. Ekim ayında yapılan toplantı sonrası FED Başkanı
Yellen katıldığı panellerde ABD ekonomisi ve para politikasına dair herhangi bir söylemde de bulunmayınca piyasalarda
daha da merak uyandırdı diyebiliriz. Bu zamana kadar FOMC üyelerinden farklı farklı açıklamalar geldi ve onlar takip edildi. Genel olarak FOMC üyeleri de ekonomik aktivitelere bağlı olarak FED’in faizlerde artırıma gideceğini söylemeye devam
ettiler. En son açıklanan Tarım Dışı istihdam verisi beklentilerin çok üzerinde gelerek piyasalarda volatiliteyi arttırmıştı,
haftalık olarak açıklanan işsizlik başvurularında da azalmalar gözlemlenmişti. Bu durumda istihdam piyasası için olumlu
sinyaller geldiğini belirten FOMC üyeleri , enflasyon tarafında da %2’lik hedefe yaklaşılması durumunda, FED’in daha fazla
geciktirmeden faiz artırımına gideceklerini vurguladılar. Ayrıca yarın akşam “kayda değer bir süre” söylemini kaldırıp kaldırmayacakları da yakından takip edilecek. Yurtiçinde ise artan siyasi gerginliğin etkisiyle TL’de ki hızlı değer kaybı
USDTRY paritesinde de yukarı yönlü hareketleri tetiklemeye devam ediyor. Dün Merkez Bankasından yeni bir hamle geldi ve Döviz satım ihale tutarını 40 Milyon Dolardan 60 Milyon Dolara çıkardı. Bugün ise 40 Milyon Dolardan döviz satım
ihale tutarını yapacaklarını da bildirdiler. Veri açısından yurtiçi sakin iken, ABD’de konut verileri takip edilecek.
Teknik açıdan baktığımızda, güne 2.3756 seviyesinden başlayan USDTRY paritesinde gün içinde 2.3938 seviyesini yeniden test etmesi durumunda 2.4050 ilk hedef , 2.4420 ise ikindi hedef noktalarımız olarak takip edilecek. Eğer paritede
gevşeme görülürse 2.3560 seviyesine kadar düşüşlerin durumunda, aşağıda 2.3480 ve 2.3290 destek seviyeleri olarak
takip edilecek.
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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’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:
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 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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