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USDTRY Analizi
Yurtiçinde bu haftanın en önemli gündemi dün açıklanan Türkiye’nin enflasyon rakamlarıydı. TÜFE Ekim ayında aylık bazda yüzde 0.18 artış göstererek , yüzde 0.28 olan piyasa beklentisinin altında kaldı. Yıllık bazda gıda fiyatlarındaki yükselişin
negatif etkisinin sürüldüğü gözlemlenirken, Ekim ayında yıllık bazda yüzde 8.96 artış gösteren TÜFE Kasım ayında yıllık
bazda yüzde 9.15 artış kaydetti. TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz kuru Kasım ayında 113.99 olarak gerçekleşti. Bir önceki
rakam ise 110.43’ten 110.42’ye revize edildi. ÜFE Bazlı reel efektif kuru endeksi ise Kasım ayında 111.76 olarak açıklandı.
ABD tarafında dün ADP Tarım Dışı rakamı 208Bin ile beklentinin altında gerçekleşirken, ISM İmal Olmayan Endeks beklentilerin üzerinde gerçekleşmişti. Bu hafta ABD’de FED Başkanı Yellen’ın Salı günü yaptığı konuşma piyasalar tarafından
beklenmiş ancak Yellen ABD ekonomisi ve Para Politikasıyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayınca gözler diğer
FOMC üyelerine çevrildi. Bugünde TSİ 15:30’da FOMC üyesi Mester konuşması takip edilecek. Aynı zamanda ABD’den
işsizlik başvuruları açıklanacak. Verilerin olumlu gelmesi durumunda Dolar endeksinde yukarı yönlü hareketler görülmeye
devam edilecektir. Yarın ise ABD’de Tarım Dışı İstihdam günü. Piyasaların merakla beklediği veri , volatiliteyi de arttırabilir.
Teknik olarak incelediğimizde, Dolar endeksinde 89.70 direncini takip ediyor olacağız. Bu seviyenin üzerine işlemler görüldüğü takdirde Dolar endeksinde yukarı yönlü hareketlerin devamı gelebilir. Destek seviyesine baktığımızda ise 88.60 seviyesini takip edeceğiz. USDTRY paritesinde 50 Günlük hareketli ortalama olan 2.2437 seviyesinden döndü. Orta vadede bu
seviyenin kırılıp kırılmayacağı takip edilecek. Gün içine baktığımız zaman ise, günlük pivot noktamız olan 2.2365 seviyesinin altında 2.2275 seviyesine kadar düşüşler gözlemlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2.2385’in üzerinde 2.2437 test
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’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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