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USDTRY ANALİZİ
Dolar/TL 2.41 seviyesini test etti.
FOMC toplantısı öncesinde piyasalarda volatilite devam ediyor. Dolar endeksinin 88.00 seviyesinin altına sarkması, yurtiçinde ki siyasi gerginliğin etkisiyle de Dolar/TL 2.41 seviyesinin üzerini test etti. Paritenin rekor seviyeyi test etmesinin
ardından Merkez Bankasından yeni bir hamle daha geldi. Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre Enerji ithalatçısı
kamu iktisadi teşebbüslerinin döviz ihtiyacı Hazine ve TCMB tarafından doğrudan karşılanacağı haberinin ardından Dolar/TL’de aşağı yönlü hareketler gözlemlendi. 2.41 seviyelerinden 2.37 seviyelerine kadar geriledi. Ancak şu anda aşağı
yönlü hareketler gözlemlediğimiz Dolar/TL’de hala yukarı yönlü hareketlerin devamı gelebilir. Merkez Bankasından daha
somut müdahaleler gelmediği müddetçe paritede tansiyonun düştüğü söylenemez. Teknik olarak baktığımızda, kanal
içinde hareket eden USDTRY paritesinde günlük bazda kapanışlarda 2.3750 seviyesini dikkate alıyoruz. Bu seviyenin üzerinde kapanışlar görülürse USDTRY paritesinde de yukarı yönlü hareketlerin devamı gelebilir. 2.3900 seviyesinin üzerinde 2.4050 ilk hedef , 2.4300 ise ikinci hedef olarak takip edilecek. 2.3750 seviyesinin altında kapanışlarda ise 2.3423 ve
2.3063 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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