20 Kasım 2014

USDTRY Temel/Teknik Görünüm
Bugün Yurtiçinde TCMB’nin Para Politikası Kurulu toplantısı sonuçlandı. Merkez Bankası para politikasında ve faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. MB, 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8.25, gecelik marjinal fonlama oranını yüzde
11.25, gecelik borçlanma faiz oranını ise yüzde 7.50 olarak sabit tuttu. Toplantı sonrası yapılan açıklamalarda ise, yılın
başında alınan makro ihtiyati önlemlerin ve para politikasındaki sıkı duruşun çekirdek enflasyon eğilimi üzerindeki olumlu
etkilerinin gözlemlendiğini, gıda fiyatlarındaki yüksek seyrin ise enflasyon görünümündeki iyileşmeyi geciktirdiği ifade edildi.
Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurların yakından izleneceğini ve enflasyon
tarafında belirgin bir şekilde iyileşme görülene kadar getiri eğrisini yataya yakın tutmak suretiyle para politikasındaki sıkı
duruşun sürdürüleceği açıklandı.
Merkez Bankasının bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısı 24 ARALIK tarihinde yapılacaktır.
Dün akşam açıklanan FOMC Toplantısının Tutanaklarının ardından bugünde ABD’de enflasyon ve işsizlik başvuruları rakamları açıklandı. Enflasyon rakamlarına baktığımızda, aylık bazda yüzde 0 , yıllık bazda ise beklentinin üzerinde yüzde
1.7 olarak açıklandı. Çekirdek enflasyon rakamları ise beklentileri karşıladı. Aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 1.8 olarak gerçekleşti. 15 Kasım ile sona eren haftada işsizlik maaşı başvuruları önceki haftaya göre 2 bin kişi azalarak 291 Bine geldi.
Bir önceki haftanın rakamı revize 290 Binden 293 Bine revize edildi. İşsizlik maaşından yararlanmaya devam edenlerin
sayısı 8 Kasım ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 73 Bin kişi azalarak 2 Milyon 330 Bin oldu.
Bugün TSİ 17:00’de Mevcut Konut Satışları ve Philadelphia FED İmalat Endeksi takip edilecek önemli veriler arasında. FOMC üyesi Mester’ın konuşması ise yakından takip edilecek.
Dolar endeksi bugün en yüksek 88.00 seviyelerini test etti. Dolar endeksine bağlı olarak USDTRY paritesi de gün içerisinde
2.2423 seviyesine kadar yükseldi. Bugün için hem yurtiçinde hem de ABD tarafında veri akışının yoğun olması sebebiyle
USDTRY’de volatilite yüksek. Yurtiçinde sonuçlanan toplantı sonrasında Dolar/TL’de 2.23 seviyesinin altında işlemler görülürken, ABD’de açıklanan verilerin ardından Dolar endeksi de 87.70 seviyesinin altına indi. Bugün için USDTRY paritesinde
aşağı yönlü hareketlerin devamında 2.2180 ve bu seviyenin altında 2.2140 seviyelerini destek olarak takip ediyor olacağız.
Yukarı yönlü hareketler görülürse o zaman 2.2350 ve 2.2460 direnç seviyelerimiz. Dolar endeksinde 87.70 seviyesini takip
ediyor olacağız. Dolar endeksinde ki aşağı yada yukarı yönlü hareketler USDTRY paritesinin seyri açısından önemli olacaktır.
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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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