18 Aralık 2014

USDTRY ANALİZİ
2014 yılının son FOMC toplantısı sonuçlandı. FED faiz oranlarında değişikliğe gitmeyerek,%0.25 oranında sabit bıraktı. FED
faiz artırımı konusunda ihtiyatlı olacağını açıklarken, faizlerin ne zamana artırılacağına yönelik sabırlı olunacağı belirtildi.
FED yetkililerinden 15’i ilk faiz artırımının 2015 yılında, 2’si 2016 yılında gelmesini bekliyor. FED Başkanı Yellen ise istihdam piyasasında görünümün olumlu olduğunu ancak düşük petrol fiyatlarının kısa vadede enflasyon tarafını aşağı yönlü
baskıladığını da ifade etti. Ayrıca normalleşmenin en azından önümüzdeki birkaç toplantıda başlamasının muhtemel olmadığını açıkladı.
Yurtiçinde veri akışı sakin iken, ABD’de haftalık işsizlik başvuruları açıklandı. Ve işsizlik başvurularında azalma gözlemlendi.
Bu durum istihdam piyasası için olumlu gözükürken, zaten dün de FOMC sonrası açıklamalarda da istihdam piyasasında
ki olumlu tabloya dikkat çekilmişti. ABD’de TSİ 16:45 Hizmetler PMI ve TSİ 17:00’da Philadelphia FED İmalat endeksi takip
edilecek önemli veriler arasında.
Pariteye teknik açıdan baktığımızda bu hafta içinde 2,4132 ile tarihi zirve gören paritede burayı aynı zamanda teknik anlamada çift tepe formasyonu oluşturduğumuz nokta olarak görüyoruz. Daha öncede bahsettiğimiz kanal hareketinde kanalın üst bandından dönen paritede 2,3063’ün altında 2,2807’ye kadar düşüşler görülebilir. Yukarıda ise günlük pivot noktamız 2,3414 direncinin kırılması halinde 2,3755 direncine doğru yükselişler görülebilir.
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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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