7 Kasım 2014

USDTRY: TARIM DIŞI İSTİHDAM SONRASI
Bugün yurtiçinde veri akışı sakinken, piyasaların beklediği Tarım Dışı İstihdam rakamı USDTRY ‘de
volatiliteyi arttırdı. Ekim ayında 233 Bin olarak beklenen veri 214 Bin olarak açıklandı. Eylül ayının rakamı ise 248Bin’den 254 Bine revize edildi. İşsizlik oranı ise yüzde 5.9’dan yüzde 5.8’e geriledi.
Tarım Dışı İstihdamın beklentilerin altında gelmesi, Dolar endeksinde aşağı yönlü hareketlere neden
oldu. Dolar endeksi 88.00 seviyesinin üzerinde işlem görüyorken, veri sonrası 87.80’e kadar düşüşler görüldü. Bu düşüşten kaynaklı Dolar diğer para birimlerine karşı değer kaybetti. Dolar/TL’ de 2,27
seviyesinin altında 2.26 seviyesinde işlemler görüldü.
Bugün ABD tarafında, TSİ 17:15’te FED Başkanı Yellen’ın konuşmasını takip ediyor olacağız. Yurtiçinde ise haftaya Cari Açık ve TCMB Beklenti Anketi açıklanacak.
Teknik olarak bakıldığında, bugün USDTRY 2.2626 seviyesinden işlem görmeye başladı ve gün içinde
2,2802 seviyesini test etti. Tarım Dışı İstihdam verisi sonrasında ise 2,27 seviyesinin altında işlemler
görüldü. Dolar endeksinde 88.00 seviyesinin üzerinde işlemler görüldüğü takdirde, USDTRY’de yukarı yönlü hareketler görülebilir. 2,2660 seviyesinin üzerinde 2,2835 seviyesine kadar yükselişler görülebilir. Dolar endeksi 88.00 seviyesinin altında kalıcı olduğu zaman, USDTRY paritesinde 2,2549 ve
2,2477 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’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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