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USDTRY ANALİZİ
Yurtiçinde bugün Türkiye’den Sanayi Üretimi verisi açıklandı. Sanayi üretimi Eylül ayında arındırılmamış verilerle yüzde 4.1 artış , takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına
göre yüzde 2.2 artış gösterdi. Açıklanan verinin ardından Goldman Sachs açıklamalarda bulundu.
Eylül ayında sanayi üretiminde yıllık bazda büyümenin bir önceki aya göre yavaşlamasının baz etkisinden kaynaklandığını bildirdi. Açıklanan rakamların, Türk ekonomisinin 3.çeyrekte yeniden canlandığını teyit ettiğini bildirdiler.
Bu hafta Türkiye’de Perşembe günü Cari Açık rakamı ve Cuma günü ise TCMB Beklenti Anketini takip ediyor olacağız. ABD tarafında ise bugün veri akışı sakindi. Yarın ise ABD’de Zincir Mağaza Satışları ve Kırmızı Kitap verileri açıklanacak.
Teknik olarak baktığımızda, Dolar endeksi 87.50 seviyesinin üzerinde kalıcı olunursa, USDTRY paritesinde de yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Dolar/TL’de 2.2590 direncinin üzerinde 2.2750 ve
2.2940 seviyelerine kadar yükselişler gözlemlenebilir. Aşağıda ise 2.2490’nın altında 2.2420 ve
2.2300 seviyeleri takip edilecek.
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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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