15 Aralık 2014

USDTRY HAFTALIK GÖRÜNÜM
Merkez Bankası 2015 yılı Para ve Kur Politikasını açıkladı. Merkez Bankası Erdem Başçı yaptığı sunumda, 2017 yılında
enflasyon hedefinin %5 olduğunu açıkladı. Enflasyon tarafında 2015 yılı boyunca kademeli bir düşüş olacağını beklediklerini belirten Başçı, 2015 yıl sonu için 6.2 olması beklediklerini de vurguladı. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle dış dengede belirgin bir iyileşme beklediklerini ve emtia fiyatlarındaki gelişmelerin katkısıyla enflasyonun %5’e yaklaşabileceğini
belirtti. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar getiri eğrisinin yataya yakın tutulmak suretiyle para
politikasındaki sıkı duruşun sürdürüleceği söylemini tekrarlayan Başçı, petrol fiyatlarındaki 10 dolarlık düşüşün Türkiye
enflasyonunu 0.4 puan düşürdüğünü ifade etti. FED’in atacağı herhangi bir adıma karşılık, Türkiye’nin ekonomisinin olumsuz etkilenmemesi için her türlü hazırlığın yapıldığının da altını çizdi. Yurtiçinde veri akışı yoğundu. Cari İşlemler 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. Cari açık verisinin ardından
değerlendirmede bulunan Goldman Sachs beklentilerin altında kalan cari açığın mevsimsel olarak düzeltilmiş rakamlarla
bir önceki ayın üzerinde olduğunu belirtti ve cari açık üzerinde petrol ve enerji fiyatlarındaki düşüşün etkilerinin önümüzdeki aylarda artacağını açıkladı. Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte %1.7 büyüdü. GSYH yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki
yılın aynı çeyreğine göre sabit fiyatlarla %1.7 artışla 33 milyar 530 milyon TL oldu. Aynı dönemde sabit fiyatlarla GSYH %2.8
artışla 93 milyar 733 milyon TL oldu. Büyümenin %2.9 artış göstermesi bekleniyordu. Büyüme verisinin ardından değerlendirmede bulunan Goldman Sachs Türkiye’de beklentilerden düşük gelen büyümede stok azaltmanın etkili olduğunu açıkladı ve Türkiye için 2015 yılı büyüme tahminlerini %4 olarak muhafaza ettiklerini belirtti. Türkiye’de sanayi üretimi 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. ABD’de ise
tüketime ve harcamaya yönelik olan verilerden Perakende Satışlar aylık bazda %0.4’lük beklentinin üzerinde %0.7 olarak
açıklanırken, Çekirdek Perakende Satışlar ise %0.1’lik beklentinin üzerinde %0.5 olarak gerçekleşti. Gelen ABD verileri beklentileri karşıladı. Haftalık olarak açıklanan işsizlik başvurularında da azalmalar görülmekte. İstihdam piyasası açısından
olumlu bir tablo olarak değerlendirilebilir.
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Türkiye Haftalık Veri Takvimi
CNBC-E Tüketici Güveni (Öncü- Aralık)
Tarım ÜFE-Kasım
İşsizlik Oranı-Eylül
Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi -Kasım
Özel Sektörün Uzun Vadeli Kredi Borcu-Ekim
Kısa Vadeli Borç-Ekim
Uluslararası Yatırım Pozisyonu-Ekim
Haftalık Merkez Bankası Rezervleri
Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri
TCMB Beklenti anketi- Aralık

ABD Haftalık Veri Takvimi
ABD Kapasite Kullanım Oranı (Kas)
ABD Endüstriyel Üretim (Aylık) (Kas)
ABD İmalat Üretimi (Aylık) (Kas)
ABD Yapı İzinleri (Aylık) (Kas)
ABD Yapı Ruhsatları (Kas)
ABD Konut Başlangıçları (Kas)
FOMC TOPLANTISI
ABD Çekirdek CPI (Aylık)
ABD Çekirdek CPI (Yıllık)
ABD CPI (Yıllık)
ABD CPI (Aylık)
ABD Hizmetler PMI
ABD Philadelphia FED İmalat Listesi

Beklenti

Önceki

10,20%
-

79,23
0,18%
10,10%
-3,01 Milyar TL
163,6 Milyar $

Beklenti
79,30%
0.6%
0.5%

130,7 Milyar $
231,7 Milyar $
-

1,050M
1,030M

Önceki
78,80%
-0,1%
0.2%
5,90%
1,092M
1,009M

0,10%
1,70%
1,60%
-0,10%
56,60%
25,4

0,20%
1,80%
1,70%
0,00%
56,2
40,8

Sonuç olarak, ABD’de yapılacak olan FOMC toplantısı haftanın gündemini oluşturmakta. 16-17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan FOMC toplantısı sonrasında FED Başkanı Yellen açıklamaları önemli görülmekte. En son yapılan FOMC toplantısı sonrasında Yellen tarafından açıklamalar beklendi ancak bir kere bir konferansa katılan Yellen, ABD ekonomisi ve para
politikasına dair herhangi bir açıklamada bulunmamış ve piyasalarda volatilite yaratmamıştı. Bu sebepten bu hafta yapacağı
konuşma yakından takip edilecek. Piyasaların beklentisi faiz artırımına yönelik sinyallerde bulunması ve “kayda değer bir
süre” cümlesinin ortadan kaldırılıp kaldırılmayacağı merakla bekleniyor. FOMC üyeleri her açıklamalarında, istihdam piyasasında ki olumlu tabloya rağmen, enflasyon tarafını da yakından takip etmeye devam ettiklerini vurguladılar. Ve her iki ekonomik aktiviteden alacakları olumlu sinyaller doğrultusunda, FED’in daha çok ertelemeden yakın zamanda faizlerde artırıma
gideceklerini de ifadelerinde yer verdi.
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USDTRY TEKNİK GÖRÜNÜM
Yurt içinde yapılan operasyonların ekonomide riskleri arttırmasıyla kurda sert yukarı fiyat hareketleri gördük. Teknik açıdan baktığımızda içerdeki gelişmelere paralel yükselişin bugünde devam ettiğini izliyoruz. 2,3063 direncini de geçen paritede 2,3462 direncine doğru yükseliş hareketleri görülebilir. 2,3462’nin üzerine çıkarsak ta tarihi zirve seviyemiz olan
2,3895 direncini test edebiliriz. Bu hafta 17 Aralık’ta yapılacak olan FED’in faiz toplantısı kurda sert fiyat hareketleri yaratabilir. Aşağıda ise 2,2924’ün altında 2,2573 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Dolar endeksinde 88.20 seviyesinin altında 87.50 seviyesini takip ediyor olacağız. Eğer 87.50 seviyesini kırarsa Dolar endeksinde trendin değiştiğini söyleyebiliriz.
Yukarı yönlü hareketlerde ise 89.20 ve 90.00 direnç noktalarımız.
GRAFİK:USDTRY

Kaynak:Metatrader
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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.

ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Barbaros Mah. Al Zambak Sok. No:2
Varyap Meridyan Sitesi A Blok Kat:16
Batı Ataşehir İstanbul/Türkiye
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