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USDTRY GÜN İÇİ ANALİZİ
Seçimlerin ardından Türkiye ekonomisi hakkında farklı farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Dün Fitch açıklamalarını takip etmiştik. Enflasyonun hedeflerin oldukça üzerinde olduğunu, Merkez Bankası’nın faiz indirimi yapıp yapmayacağını değerlendireceklerini açıklamıştı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P ise, Türkiye’de yapılan Cumhurbaşkanlığı şeçiminin sonuçlarını Türkiye’nin kredi notuna şu an için bir etkisinin olmadığını bildirdi. Bugün de S&P Analisti Hentov Türkiye hakkında yaptığı açıklamasında, Türkiye’nin kredi görünümünde en önemli noktanın dış borçlanma
olduğunu, yeni hükümet ile ekonomi politikalarında değişiklik beklemediklerini, Türkiye’de seçimlerin öngörüldüğü gibi
yapılacağını düşündüklerini belirtti. Hem Türkiye hem de komşu ülkelerde ki gelişmelerin risk oluşturduğunu ve Türkiye
için cari açığın en önemli kırılganlık noktası olduğunu da dile getirdi.
Türkiye’de ki siyasi gelişmelerin ülke ekonomisi üzerinde etkili olacağını ve ülkede yaşanan her türlü gelişmeleri yakından takip ettiklerini de açıklamalarında yer verdiler. Geçtiğimiz hafta hem enflasyon rakamının beklentinin üzerinde
gelmesi, tahvil faizlerinde ki sert yükseliş , Moody’s / Cumhurbaşkanlığı seçimi belirsizliği ve Dolar endeksinde ki güçlenmenin de etkisiyle Dolar/TL’de 2.18 seviyelerine kadar yükselişler gözlemlemiştik. Haftanın ilk işlem gününde ise TL’de
ki gevşemeyle birlikte 2.14 seviyelerinin altında işlemler görüldü. Bugün ise 2.1679 ile gün içerisinde en yükseği gören
paritede bu hafta açıklanacak olan Cari açık rakamı , Bütçe Dengesi ve TCMB Beklenti anketi Türkiye tarafında takip edilecek önemli veriler arasında. Bunun yanında Türkiye’de ki siyasi gelişmelerde TL varlıklar üzerinde etkili olmaya devam
edebilir.
Amerika tarafında ise yarın FOMC üyelerinden Rosengren ve Dudley açıklamaları yakından takip edilecek. Aylık Bütçe
beyanı ve Perakende Satışlar verileri ise paritenin seyri açısından önemli olabilir. Dolar endeksinin güçlenmesiyle Dolar/
TL’de yukarı yönlü hareketler gözlemleyebiliriz.
Teknik olarak baktığımızda, haftalık pivot noktamız olan 2.1510 seviyesinin üstünde tutunduğu sürece yükseliş baskısı devam
edecektir. 2.1510 seviyesinin altında ise 2. 1345 desteği yakından takip edilmeli.
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Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan
tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme
çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

