11 Aralık 2014

USDTRY ANALİZİ
Yurtiçinde bugün Türkiye’den Cari Açık rakamı takip edildi.
Cari işlemler dengesi Ekim ayında 2.03 milyar dolar, Ocak-Ekim döneminde 33.14 milyar dolar açık verdi. Cari açığın Ekim
ayında 1.8 milyar dolar olarak gerçekleşmesi bekleniyordu. Cari işlemler açığı bir önceki yılın Ocak-Ekim dönemine göre
19.308 milyon dolar azalarak 33.141 milyon dolara geriledi. Bu gerilemede ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret
açığının 16.428 milyon dolar azalarak 50.051 milyon dolara düşmesi, net hizmet gelirlerinin 2.200 milyon dolar artarak
23.302 milyon dolara yükselmesi ve birincil gelir açığının 833 milyon dolar azalarak 7.323 milyon dolara gerilemesi etkili
oldu.
ABD’de TSİ 15:30’da Perakende Satışlar ve Haftalık olarak açıklanan İşsizlik başvuruları takip edilecek. Özellikle Perakende Satışlar rakamları harcama ve tüketime yönelik olduğundan Dolar endeksinde volatilite artabilir. Gün içerisinde Dolar
endeksinde ki düşüş USDTRY paritesinde de 2.2586 seviyelerine kadar gerilemeye neden oldu. Sonrasında Dolar endeksinde ki toparlanma USDTRY ‘de yukarı yönlü hareketler gözlemlendi. USDTRY paritesinde 2.2643 seviyesinin üzerinde
2.2684 ve 2.2751 seviyeleri takip edilecek. Aşağı yönlü hareketlerde ise 2.2610 seviyesinin altında 2.2565 ve 2.2514 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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