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USDTRY HAFTALIK TEMEL/TEKNİK GÖRÜNÜM
ABD piyasaları Şükran günü dolayısıyla sakindi.
ABD’de piyasalar Perşembe tam gün kapalı olurken, Cuma ise yarım gün işlem gördü.
Tatil öncesi ise ABD’nin Büyüme rakamında artış gözlemlendi.
ABD 3.çeyrekte yüzde 3.9 oranında büyüme kaydetti. Piyasaların beklentisi yüzde 3.3 düzeyindeydi.
Enflasyon tarafında önemli veri seti olarak takip edilen Dayanıklı Mal Siparişleri açıklandı.
ABD Dayanıklı Mal Siparişleri aylık bazda yüzde 0.4 oranında artış gösterirken, Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri ise yüzde 0.9 oranında daralma gösterdi. Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri yüzde 0.2’den -%0.9’a geriledi.
Michigan rakamları yakından takip edildi.
Michigan Tüketici Güven beklentisi Kasım ayında 79.9 puan, Michigan Hassasiyeti 88.8 puan ve Michigan Enflasyon beklentisi ise yüzde 2.8 oranında açıklandı.
Konut tarafında ise görünüm olumsuz.
Yeni konut satışları yüzde 0.4’den yüzde 0.7’ye artış göstererek 458 Bin olarak açıklandı. Bekleyen Konut satışları ise yüzde 1.1 oranında daralma göstererek 104.1 puana geriledi.
ABD’de açıklanan veriler sonrası Dolar endeksinde ki tabloya baktığımızda, büyümede ki olumlu görünüm piyasalar tarafından sınırlı bir şekilde fiyatlansa da, Dayanıklı Mal Siparişleri sonrası özellikle Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişlerinin kötü
gelmesiyle Dolar endeksinde az da olsa aşağı yönlü hareketler gözlemlendi.
Yurtiçinde TCMB Başkanı Erdem Başçı’nın açıklamaları takip edildi.
Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı Bakanlar Kurulunda yaptığı sunumda küresel talep zayıflarken iç talebin büyümeye
daha fazla katkı vermeye başladığını ve tüketici kredilerinin ılımlı seyrinin ve dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmelerin
cari dengedeki iyileşmeyi destekleyebileceğini açıkladı. Yılın başında alınan makro ihtiyati önlemlerin ve para politikasındaki sıkı duruşun çekirdek malların enflasyon eğilimi üzerindeki olumlu etkilerinin gözlemlendiğini açıkladı. Mevcut para politikası duruşu altında enflasyonun 2015 yılında enflasyon raporunda belirtilen görünümle uyumlu bir düşüş sergileyeceği öngörüldüğünü de ifadelerinde yer verdi.
Kapasite Kullanım Oranı %74.5 olarak gerçekleşti.
Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.5 puan azalarak yüzde 74.5 seviyesinde gerçekleşti. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım oranı bir önceki aya göre yüzde 0.1 puan azalarak 74.0 puan
olarak açıklandı.
Reel Kesim Güven Endeksinde gerileme görüldü.
Reel Kesim Güven endeksi ise 102.7 puana geriledi. Bir önceki rakam ise 106.9 seviyesindeydi.
OECD Kasım ayı Ekonomik Görünüm raporunu yayınladı.
OECD raporuna göre Türkiye için bu yılki büyüme beklentisini yüzde 2.8’den yüzde 3.0’a çıkarırken, gelecek yıl için yüzde
4.0’dan yüzde 3.2’ye çekti. 2016 yılı içinse yüzde 4.0 büyüme beklediklerini açıkladı. TÜFE beklentisini bu yıl için yüzde
8.0’dan yüzde 9.0’a, 2015 yılı için yüzde 6.5’ten yüzde 7.4’e çıkardıklarını belirtti. İşsizlik oranı beklentisini ise 2014 yılı için
yüzde 9.8’den yüzde 9.9’a, 2015 yılı içinse yüzde 9.6’dan yüzde 10.1’e çıkarıldı.
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TCMB Finansal İstikrar Raporu’nu açıkladı.
Merkez Bankası tarafından dün yayınlanan Finansal İstikrar Raporu’nda önümüzdeki dönemde çekirdek dışı yükümlülüklerde
vadenin uzamasını teşvik edici yönde zorunlu karşılık oranlarının yeniden düzenlenmesinin ve rezerv opsiyon katsayılarında
istikrarı destekleyici yönde ayarlamalar yapılmasının söz konusu olabileceği açıklandı.
TÜİK Türkiye’nin Tüketici Güveni rakamını açıkladı.
Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2.4 oranında düşüş kaydetti. Ekim ayında 70.3 puan olan Tüketici Güveni Kasım ayında 68.7 puana geriledi. Ve bu yılın en düşük seviyesine gerilemiş oldu.
Merkez Bankasının en son yapılan Para Politikası Kurulunun Toplantısının Tutanakları yayınlandı.
Toplantı özetinde, 2014 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin açıklanan verilerin iktisadi faaliyette ikinci çeyreğe kıyasla daha olumlu
bir görünüm çizdiğine vurgu yapıldı.
Türkiye Dış Ticaret Açığında azalma gözlemlendi.
Yüzde 15.8 oranında azalarak 6.25 Milyar Dolar ile son 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise
yüzde 61.9’dan yüzde 67.4’e çıktı. Ekim ayında ihracat yıllık bazda yüzde 7.3 oranında artarak 12.9 Milyar Dolara yükselirken ,
İthalat ise yüzde 1.5 oranında azalarak 19.1 Milyar Dolara gerilemiştir.
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Teknik olarak DOLAR TL’ye baktığımızda, sabah 4. kez direnç çizgimizden dönen paritede haftalık pivot noktamız olan 2,2180
düzeyindeyiz. 2,2180 desteğinin kırılması halinde 2,1907 desteğine kadar düşüşler görülebilir. Yukarıda ise 2,2290 direncinin
kırılmasıyla 2,2480 direncine kadar yükselişler yaşanabilir. Dolar endeksinde 88.50 seviyesini takip ediyor olacağız. Bu seviyenin üzerinde kalıcı olunursa Dolar endeksinde yukarı yönlü hareketlerin devamı gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise takip edilecek destek seviyelerimiz 87.76 ve 86.88.
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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 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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