19 Kasım 2014

USDTRY Temel/Teknik Görünüm
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Yarın ise gözler yapılacak olan TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında olacak.
ABD’de ise bugün Konut Başlangıçları ve Yapı Ruhsatları açıklanacak önemli veriler arasında. TSİ 21:00’da ise 28-29 Ekim
tarihlerinde yapılan FOMC Toplantısının Tutanakları açıklanacak. Tutanaklar, Dolar endeksinde volatiliteyi arttıracağından
USDTRY paritesinin seyri açısından da önemli olacaktır.
Teknik olarak, bugüne 2.2214 seviyesinden işlem görmeye başlayan parite veri akışının sakin olmasıyla birlikte yönünü
yukarı kırdı ve şu anda 2.2300 seviyesinin üzerinde işlemler görülmekte. Paritede takip ettiğimiz 2.2280 seviyesinin üzerinde 2.2320 seviyesinin kırılmasıyla yukarı yönlü hareketlerin devamı gelebilir. İlk hedef 2.2380 ve ikinci hedef olarak da
2.2450 seviyeleri takip edilecek. Yeniden 2.2250 seviyesinin test edilmesi durumunda ise 2.2210 seviyesine kadar düşüşler
görülebilir. Dolar endeksinde ise 87.70 seviyesi gücünü korumaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde işlemlerin devamı
durumunda endekste yukarı yönlü hareketler olacağından USDTRY paritesinde de alımlar hızlanabilir. Dolar endeksinde
gevşeme görülür ve 87.70 ‘in altında işlemler olursa o zaman USDTRY’de 2.2250 ve 2.2210 destekleri yakından takip edilmeli.
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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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