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Tüketici Fiyat Endeksi Ekim ayında aylık bazda %0.18 artış göstererek beklentinin altında gerçekleşti. Piyasalarda beklenti %0.28 seviyesindeydi. En fazla artış gösteren grup %4.11 ile giyim ve ayakkabı olurken, aylık bazda en fazla düşüş %1.79 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti. Ekim ayında yıllık bazda %8.96 artış gösteren TÜFE Kasım ayında yıllık
bazda %9.15 artış kaydetti. Yıllık bazda en fazla artış gösteren grup gıda ve alkolsüz içecek grubu oldu. Bu tabloda
gıda fiyatlarındaki yükselişin olumsuz etkilerini hala gördüğümüzü söyleyebiliriz. Ayrıca piyasalar yurtiçinde Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s Türkiye hakkında yayınlayacağı raporu merakla beklendi. Ancak Moody’s
Ağustos ayında yaptığı gibi bu seferde herhangi bir güncellemeye gitmedi. Kuruluş, resmi internet sitesinde yayınladığı açıklamada yapılacak açıklamanın piyasalar için bilgi sağlamak amacında olduğunda ve resmi bir kredi notu açıklaması olmadığını da belirttiler. Moody’s en son 11 Nisan tarihinde Türkiye’nin kredi notunda güncellemeye gitmiş ve
Baa3 olan kredi notunu teyit etmiş , görünümü ise durağandan negatife çevirmişti. Ayrıca IMF’ten de Türkiye’ye dair
haberler geldi. IMF, Türkiye Ülke raporunda, Türkiye’de ekonomi politikalarında bir değişiklik olmaması durumunda
orta vadeli ekonomik performansın yakın geçmişten daha zayıf olacağı tahmininde bulundu. Mevcut politikalar ve
ulusal tasarruf oranlarıyla yıllık orta vadeli yıllık büyüme oranını yüzde 3.2’ye revize etti. Daha düşük büyüme oranının
enflasyonu sınırlaması ve cari işlemler hesabını kötüleştirmesi beklenildiğini, ancak her ikisinin de yaklaşık yüzde
6’larda kalacağını da ifade etti.
Bu sabah ise Türkiye’nin Sanayi Üretimi rakamı açıklandı. Ekim ayında Takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretiminde %2.4 artış gösteren veride piyasaların beklentisi %3.6 artış olacağı yönündeydi. Açıklanan Sanayi üretiminin ardından Goldman Sachs bu veri hakkında değerlendirme de bulundu. Türkiye ekonomisinin 4.çeyrekte güçlü şekilde büyüyeceği görüşünü devam ettirdiklerini belirtti. Sanayi üretim rakamlarından zayıflama görmeye devam ettikleri halinde ise büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize edeceklerini de vurguladı.
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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.

ABD’de ise gözler Cuma günü açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam rakamı açıklandı. Piyasalarda beklenti 230 Bin
seviyesindeyken, 321 Bin ile beklentilerin çok üzerinde açıklandı. Açıklanan rakam sonrası piyasalarda volatilite arttı
Dolar endeksi 89.40 seviyesine kadar yükseldi ve Dolar diğer para birimlerine karşı değer kazandı. Tarım Dışı İstihdam öncesinde ise Çarşamba günü ADP Özel Sektör İstihdam rakamını takip ettik. 221 Bin beklenen rakam 208 Bin
olarak gerçekleşti ve beklentileri karşılayamadı. ABD’de İşsizlik oranı ise %5.8 ile beklentiler dahilinde açıklandı. Tarım Dışı İstihdam iyi gelmesi istihdam piyasasındaki görünümün de olumlu olduğu sinyallerini veriyor diyebiliriz. Tarım Dışı İstihdam sonrası FOMC üyelerinden Mester açıklamalarında, gelen Tarım Dışı İstihdam verisinin iyi gelmesi
istihdam tarafında toparlanma sinyalleri verdiğini ve enflasyon tarafında da toparlanma görüldüğünde FED’in faiz
artırımına gideceği sinyallerini aldık. Ayrıca piyasalar Salı günü FED Başkanı Janet Yellen’nın konuşmasını bekledi ancak Yellen ABD ekonomisine ve para politikasına dair herhangi bir açıklamalada bulunmayınca piyasalarda da bu
durumun haliyle etkisini görmedik.
Dolar TL’ye baktığımızda Cuma günkü Tarımdışı İstihdam verisinin beklentilerin hayli üzerinde gelmesinden sonra
2,2350’lerde başlattığı yükseliş hareketi yurtiçinden gelen haber ve dataların etkisiyle 2,2770’lere kadar yükselmiş
bulunmakta. Bundan sonra ABD’nin daha ön plana çıkmaya başlayacağı ekonomik ortamda DOLAR ENDEKSİ’ndeki
fiyatlamaların parite üzerinde belirleyici olacağını düşünüyoruz. DOLAR ENDEKSİ’nin 89,70’in üzerine çıkması halinde
2,2802’in kırılmasıyla 2,3063 direncine kadar yükselişler görülebilir. Fiyatlamaların sertleşmesi halinde üçgen hedefi
olan 2.34 seviyesine kadar yükselişler görmemizde mümkün olabilir. Ancak DOLAR ENDEKSİ’nde 89,70’lerin üzerinde
kalıcı bir şekilde tutunamamamız halinde ise DOLAR ENDEKSİ’nde kısa vadeli satışın başlaması ihtimalinde haftalık
pivot noktamız olan ayrıca 50 SMA’nın desteklediği 2,2425 desteğinin altında 2,1907’ye kadar düşüşler görülebilir.
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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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