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USDTRY HAFTALIK TEMEL/TEKNİK GÖRÜNÜM
Türkiye’de Reel Kesim Güven endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre 0.7 puan azalarak 106.9 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven endeksi ise bir önceki aya göre
2.1 puan artış göstererek 110.1 seviyesinde oldu.
Kapasite Kullanım oranı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre 1.5 puan azalarak 74.9 seviyesinde
gerçekleşti. İmalat Sanayi Genelinde Mevsimsellikten Arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı ise bir önceki aya göre değişmeyerek %74 seviyesinde kaldı.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Tüketici Güven Endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre %
4.9 oranında azalarak 70.3 seviyesine geriledi. Genel Ekonomik Durum Beklentisi Endeksi ise %10.5
azalarak Ekim ayında 91.3 seviyesinde gerçekleşti.
Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı haftanın son işlem gününde 4. Enflasyon Raporu’nu açıkladı.
2014 yılının dördüncü Enflasyon Raporu’na göre; enflasyonun yıl sonunda %70 ihtimalle orta nokta
%8.9 olmak üzere, %8.4 ile %9.4 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. 2015 yılında ise enflasyonun
orta nokta %6.1 olmak üzere %4.6 ile %7.6 aralığında gerçekleşmesi tahmin ediliyor.
Dış Ticaret Açığı Eylül ayında %8.4 azalarak 6 milyar 925 milyon dolara geriledi. Eylül ayında ihracat
geçen yılın aynı ayına göre %4.6 artarak 13 milyar 660 milyon dolar oldu. İthalat ise aynı dönemde %
0.2 azalarak 20 milyar 585 milyon dolar oldu.
Bugün ise, HSBC Türkiye PMI endeksi Ekim ayında 51.5 olarak gerçekleşirken, piyasaların beklentisi
51 puan yönündeydi.
Ve Türkiye’nin enflasyon rakamı takip edildi. TÜİK’ ten yapılan açıklamaya göre, 2014 yılı Ekim ayında
bir önceki aya göre yüzde 1.90, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8.45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.96 olarak gerçekleşti.
Açıklanan enflasyon rakamından sonra JP Morgan ve Goldman Sachs açıklamaları takip edildi. Jp
Morgan, açıklanan enflasyon rakamlarında sürpriz olmadığını, mevsimsel faktörler ve bazı yönetimsel fiyatlarda artışların Ekim ayında enflasyonu yukarı ittiğini bildirdi. Gıda fiyatlarında gerileme ve
emtia fiyatlarında düşüşün gelecek yıl enflasyonda ciddi bir düşüşe yol açacağını, ancak enflasyonun
önümüzdeki birkaç ay yüksek kalacağını tahmin ettiklerini belirtti. Bu süre içerisinde TCMB’yi para
politikasını sıkı tutmaya devam etmesi konusunda da uyardı. Ayrıca enflasyon tahminlerini değiştirmek için herhangi bir neden görmediklerini de vurgularken, 2015 ilk çeyrek sonunda yüzde 7.7 ve
2015 ilk yarı sonunda yüzde 6.8 seviyesine keskin bir düşüş yaşamadan önce gelecek 2 ayda yüzde
9.0-9.5 bandında kalmaya devam etmesini beklediklerini de açıkladı. Goldman Sachs ise, Ekim ayı
enflasyon rakamının beklentilerin biraz üzerinde geldiğini, ancak enflasyonu destekleyen faktörlerin
ivme kaybetmeye devam ettiğinin görüldüğünü de savundu. Bu ivme kaybının 2015 yılının ilk yarısında güçlü bir dezenflasyon görülmesine ilişkin yardım edeceğini belirtirken, baz etkisinin etkisi ile
enflasyonun keskin şekilde düşeceğini de öngördü.
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Amerika tarafına gelirsek, geçtiğimiz haftanın en önemli gündemi 28-29 Ekim tarihlerinde yapılan
FOMC Toplantısıydı. FED, varlık alım programını sonlandırırken, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.
Toplantının ardından yapılan açıklamalarda, istihdam 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. Ayrıca, ekonomi ve istihdam görünümünün
dengeli olmaya devam ettiği de açıklandı.
Geçtiğimiz hafta FOMC toplantısı açıklanmadan önce, USDTRY 2.1896 seviyesine kadar geriledi. Toplantı sonrası Dolar endeksinde ki güçlenme USDTRY paritesini de tekrardan 2.20 seviyesinin üzerine
taşıdığını gözlemledik.
Bu haftaya baktığımızda, yurtiçinde veri akışının sakin olduğunu söyleyebiliriz. ABD’den gelecek olan
veriler ve FOMC üyelerinin konuşmaları paritenin seyri açısından önemli olacaktır. Özellikle Cuma
günü açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam rakamı USDTRY’de volatiliteyi arttırabilir.
HAFTANIN EKONOMİK TAKVİMİ (ABD):

ABD

Teknik olarak baktığımızda, geçtiğimiz hafta 2.1896 ile haftanın en düşüğünü test eden USDTRY paritesi bu haftaya 2.2281 seviyesinden işlem görmeye başladı. 2.2306 ile günün en yükseğini ve
2.2227 ile en düşüğünü test etti. Dolar endeksinde ki yükselişin etkisiyle USDTRY’de yukarı yönlü
hareketler gözlemliyoruz. Dolar endeksinde geçtiğimiz hafta 86.10 seviyesini takip etmiştik. Şu anda
ise 86.90 destek konumuna gelmişken, yukarı yönlü hareketlerin devamında 87.35 ve 87.70 direnç
seviyeleri olarak takip edilecek. USDTRY paritesinde, Dolar endeksinde ki güçlenme devam ederse,
paritede yukarı yönlü hareketlerin devamı gelebilir. O zaman yukarıda 2.2380’nin üzerinde 2.2490
ve 2.26 seviyelerini takip ediyor olacağız. Aşağıda ise 2.2180’nin altında 2.2120 destek seviyelerimiz.
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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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