17 Kasım 2014

USDTRY HAFTALIK TEMEL/TEKNİK GÖRÜNÜM
Yurtiçinde Sanayi Üretimi rakamları takip edildi.
Sanayi üretimi Eylül ayında arındırılmamış verilerle %4.1 artış gösterirken, takvim etkisinden arındırılmış
sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %2.2 artış gösterdi. Veri sonrası değerlendirmede bulunan
Goldman Sachs Eylül ayında sanayi üretiminde yıllık bazda büyümenin baz etkisinden kaynaklandığını ve
sanayi üretimi rakamının üçüncü çeyrekte ekonomik faaliyetteki canlanmayı teyit ettiğini açıkladı.
Cari İşlemler Dengesi Eylül ayında 2.2 milyar dolar, Ocak Eylül döneminde 30.9 milyar dolar açık
verdi.
Cari işlemler açığı bir önceki yılın Eylül-Ocak dönemine göre 18.303 milyon dolar azalarak 30.860 milyon
dolara geriledi. Bu gerilemede ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 15.448 milyon dolar
azalarak 45.174 milyon dolara gerilemesi, net hizmet gelirlerinin 2.211 milyon dolar artarak 20.125 milyon
dolara yükselmesi ve birincil gelir açığının 802 milyon dolar azalarak 6.630 milyon dolara gerilemesi etkili
oldu.
JP Morgan 2014 yıl sonu cari açık beklentisini aşağı yönlü revize etti.
Cari açık rakamlarının ardından değerlendirmede bulunan JP Morgan ihracatın güvenlik sorunları ve Rusya’daki zayıf talebe karşın güçlü devam etmesinin cari işlemler açığını aşağı çektiğini açıkladı ve önümüzdeki yıl cari işlemler açığının 36.8 milyar dolara gerileyeceğini öngördü. Kuruluş 2014 sonu cari açık beklentisini 46.9 milyar dolardan 45.1 milyar dolara revize etti.
Goldman Sachs ise gelen verinin beklentilerden biraz daha iyi geldiğini bildirdi.
Eylül ayında cari işlemler dengesinin beklentilerden biraz daha iyi geldiğini bildirdi. Enerji fiyatlarında ki
düşüşün henüz cari işlemler hesabına yansımadığını gösterdiğini de ifadelerinde yer verdi.
Merkez Bankası’nın beklenti anketinde ay sonu TÜFE beklentisi azaltılırken, yıl sonu TÜFE beklentisi artırıldı.
Cuma günü yayımlanan beklenti anketinde Kasım ayı için TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %
0.55 iken, bu anket döneminde %0.46 oldu. Cari yılsonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %
9.16 iken, bu anket döneminde %9.22 oldu. Yılsonu döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde
2.28 TL iken, bu anket döneminde 2.27 TL’ye düşürüldü.
Türkiye’de İşsizlik Oranı yüzde 10.1 seviyesinde gerçekleşti.
İşsiz sayısı Ağustos ayında 2 Milyon 944 Bin kişi oldu. Tarım Dışı işsizlik oranı yüzde 12.3 ve genç nüfusta işsizlik ise yüzde 18.9 olarak gerçekleşti.
Türkiye’de Merkezi Yönetim Bütçesi 14 Milyar 941 Milyon TL açık verdi.
2013 yılı Ocak-Ekim döneminde 7 Milyar 664 Milyon TL açık vermiş iken bu yılın aynı döneminde 14 Milyar 941 Milyon TL açık verdi.
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ABD tarafında Boston FED Başkanı Eric Rosengren’in açıklamaları takip edildi.
Boston FED Başkanı Eric Rosengren doların Yen ve Euro gibi para birimleri karşısında yaşadığı artışın ABD
ekonomisinin gücünün bir yansıması olduğunu ve bu durumun bir döviz savaşı olarak görülmemesi gerektiğini açıkladı.
ABD cephesinde zincir mağaza satışları beklentileri karşıladı.
ABD’de Zincir Mağaza Satışları haftalık bazda %1.5 artış gösterirken, yıllık bazda %2.1 arttı ve beklentilerin
üzerinde bir performans sergiledi.
New York FED Başkanı William Dudley faiz oranlarının erken artırılmasının büyük bir risk olduğunu
açıkladı.
New York FED Başkanı William Dudley faiz oranlarının çok erken artırılmasının, çok geç artırılmasına kıyasla
daha ciddi büyüklükte riskler oluşturacağını açıkladı. İşsizliğin çok yüksek ve enflasyonun çok düşük olduğunu belirten Dudley, bu nedenle açıkların kapatılabilmesi için para politikasının çok uyumlu olması gerektiğini
ifade etti.
FED Başkanı Janet Yellen konuşma yaptı.
ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen dün yaptığı açıklamada FED’in istihdam ve fiyat istikrarına ilişkin
sorumluluklarını yerine getirebilme becerisinin küresel piyasaların kavranmasına ve ABD politikasının dünya
genelinde diğer ekonomileri nasıl etkilediğine bağlı olduğunu belirtti.
ABD’de haftalık işsizlik başvuruları yükseldi.
ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 290 bin kişiye yükselerek 280 binlik beklentinin üzerinde gerçekleşti. Devam eden işsizlik başvuruları 2 milyon 392 bin kişiye yükselirken, bir önceki haftanın işsizlik başvurularında
revizyona gidilmedi.
St.Louis FED Başkanı Bullard, FED’in gelecek yıl faiz oranlarını artıracağını öngördü.
St.Louis FED Başkanı Bullard, düşük enflasyon rakamlarının faizin sıfıra yakın tutulmasını haklı göstermek
için yeterli olmadığını, FED’in faizleri artırmak konusunda daha hızlı şekilde hareket etmesine ihtiyaç olduğunu söyledi. Enflasyonun MB hedefinden uzaklaşıyor olması izlenmesi gereken bir endişe olduğunu, ancak
enflasyon rakamlarında Ekim ayının ortasından bu yana toparlanmanın olduğunu vurguladı. FED’in gelecek
yıl faiz oranlarını artıracağını öngördüğünü, ancak bunun zamanlamasının veriler tarafından belirleneceğini
de ifade etti.
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Teknik olarak baktığımızda, geçtiğimiz haftaya 2.2576 seviyesinden işlem görmeye başlayan USDTRY paritesi hafta genelinde en yüksek 2.2730 ve en düşük 2.2285 seviyelerini test etti. Ve haftayı 2.2306 seviyesinden kapattı. Bu haftaya bakarsak, Yurtiçinde Perşembe günü yapılacak olan Merkez Bankasının Para
Politikası Kurulu toplantısı TL varlıklar üzerinde volatiliteyi arttırabilir. ABD tarafından gelecek veriler de paritenin seyri açısından önemli olacaktır.
USDTRY paritesinde 2.2390 seviyesinin üzerinde 2.2500 seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2.2250’nin altında 2.2200 ve 2.2130 destek seviyelerimiz. Dolar endeksinde ise
87.70 seviyesini takip ediyor olacağız. Bu seviyenin üzerinde kalıcı olunursa endekste yukarı yönlü hareketlerin devamı gelebilir. O zaman Dolar/TL’de de yukarı yönlü hareketler gözlemlenebilir. Eğer Dolar endeksinde 87.70 seviyesinin altında işlemler görülürse o zaman parite de aşağı yönlü hareketler görebiliriz.
Dolar endeksinde ki aşağı yada yukarı yönlü hareketler paritenin seyri açısından önemli olacaktır.
GRAFİK1: USDTRY

Kaynak:Matriks

GRAFİK2: DOLAR ENDEKSİ
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HAFTANIN EKONOMİK TAKVİMİ
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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.
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