22 Aralık 2014

USDTRY HAFTALIK GÖRÜNÜM
Dolar/TL 2.41 seviyesiyle yeni rekor tazeledi.
Geçtiğimiz hafta yurtiçinde artan siyasi gerginlik, Ruble’de ki değer kaybı ve FOMC toplantısının beklentisiyle TL’de aşırı değer kaybı gözlemlendi ve USDTRY paritesi 2.41 seviyesine kadar yükseldi. Merkez Bankası bir önceki hafta TL’de ki değer
kaybını önlemek amacıyla Döviz satım ihale tutarını 20 Milyon Dolardan 40 Milyon Dolara çıkarmıştı. Ancak geçtiğimiz hafta
Dolar/TL’ de ki aşırı yükselişlerle Merkez Bankası bazı günler Döviz Satım ihale tutarını 60 Milyon Dolardan açmıştı. Ancak
bu durum bile TL’de ki tansiyonu düşürmeyince bu sefer de enerji ithalatçısı KİT’lerin döviz ihtiyacının gerekli görülen kısmının doğrudan TCMB ve Hazine tarafından karşılanacağı açıklaması geldi. Sonrasında FOMC toplantısının da sonuçlanmasıyla USDTRY paritesinde gerileme gözlemlendi.
Yurtiçinde açıklanan verilere baktığımızda, İşsizlik oranı Eylül ayında %10.5 ile Şubat 2011’den bu yana en yüksek seviyeye
yükseldi. Piyasalarda beklenti %10.5 düzeyindeydi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç işsizlik oranı %19,1 iken, 15-64 yaş
grubunda işsizlik %10,7 oldu. Eylül ayında istihdam oranı %45,8 olurken, bu oran erkeklerde %65,2, kadınlarda %26,8 ile
yine düşük seviyelerde seyretmiştir. İş gücüne katılım oranı ise erkeklerde %71,7, kadınlarda %31,1 düzeyindedir. Mevsim
etkisinden arındırılmış rakamlara bakıldığında, Eylül ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının %10,7 seviyesine
yükseldiği görülmekle birlikte, bu oran son 4 yılın en yüksek seviyesine işaret etmekte. Cuma günü ise TCMB’den Beklenti
Anketi açıklandı. Açıklanan beklenti anketi sonuçlarına göre 2014 yılı Aralık ayı için TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %0.41 iken, bu anket döneminde %0.31 oldu. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %9.22 iken,
bu anket döneminde %9.02 oldu.
ABD’de FOMC toplantısı sonuçlandı. FED faiz oranını %0.25’te sabit bıraktı. Faiz artırımı konusunda ise sabırlı olunacağı
ifadesi kullanıldı. FED yetkililerinden 15’i ilk faiz artırımının 2015 yılında, 2’si 2016 yılında gelmesini bekliyor. FED büyümenin
2014 yılında %2.3-%2.4, 2015’te %2.6-%3 olmasını bekliyor. Enflasyon oranının ise 2014 yılında %1.2 ile %1.3 aralığında
olması, 2015 yılında %1 ile %1.6 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. FED Başkanı Yellen ise konuşmasında, istihdam piyasasında görünümün olumlu olduğunu vurguladı. Ayrıca, düşen petrol fiyatlarının ise kısa vadede enflasyonda aşağı yönlü
baskı olabileceğini de belirtti. Faiz artırımına dair kararı ise ekonomik aktivitelere bağlı kalınarak olunacağı da ifade edildi.
Yellen konuşmasının devamında normalleşmenin en azından önümüzdeki birkaç toplantıda başlamasının muhtemel olmadığını açıkladı.
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HAFTANIN EKONOMİK TAKVİMİ

Tarih

Saat

22.12.2014
22.12.2014
22.12.2014
23.12.2014
23.12.2014
24.12.2014
25.12.2014
25.12.2014
26.12.2014
26.12.2014
26.12.2014

10:00
10:00
17:30
10:00
11:00
14:00
14:30
14:30
10:00
14:30
14:30

Tarih
22.12.2014
22.12.2014
23.12.2014
23.12.2014
23.12.2014
23.12.2014
23.12.2014
23.12.2014

Veri
Yurtdışı ÜFE Aylık- Kasım
Yurtdışı ÜFE Yıllık- Kasım
Merkezi Yönetim Borç Stoku
Konut Satışları- Kasım
Yabancı Ziyaretçi Sayısı
TCMB Faiz Kararı-Haftalık Repo Faiz Oranı
Haftalık Para-Banka İstatistikleri
Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri
Sektörel Güven Endeksleri-Aralık
Kapasite Kullanım Oranı
Reel Kesim Güven Endeksi

Veri
ABD Şuan ki Ev Satışları (Kas)
ABD Mevcut Konut Satışları (Aylık) (Kas)
ABD Çekirdek Dayanıklı Malların Siparişleri (Aylık) (Kas)
ABD Dayanıklı Malları Siparişleri (Aylık) (Kas)
ABD GDP (çeyreklik) (3. Çeyrek)
ABD Çekirdek PCE Fiyat Listesi (Aylık) (Kas)
ABD Yeni Ev Satışları (Kas)
ABD Kişisel Gider (Aylık) (Kas)

Önem Seviyesi
Yüksek
Orta
Yüksek
Orta
Yüksek
Orta
Yüksek
Orta

Beklenti

Önceki

8,25%
-

0,60%
8,20%
599,7 milyar $
95645
3439 Milyon
8,25%
74,5%
102,70

Beklenti
5.23M
0.3%
0.7%
2.3%
4.2%
0.1%
470K
0.5%

Önceki
5.26M
1.5%
-1.1%
0.3%
3.9%
0.2%
458K
0.2%

Sonuç olarak, yurtdışında Noel sebebiyle ABD’de Çarşamba günü yarım gün ve Perşembe günü ise tam gün piyasalar
kapalı olacak. ABD’de veri akışı açısından bugün Konut verilerini takip ediyor olacağız. Yarın ise ABD’nin büyüme rakamı önemli görülmekte. Beklentinin üzerinde gelmesi durumunda o zaman ülke ekonomisine dair olumlu sinyaller alınır. Ya da beklentinin altında gelmesi durumunda ise ülke büyümesinde olumsuz bir tabloyla karşılaşılabilir. Enflasyon
tarafı için önemli olarak takip edilen Dayanıklı Mal Siparişleri ve Kişisel Gider/Gelir rakamları açıklanacak. Açıklanacak
olan rakamlar Dolar endeksinde hareketlilik yaratabilir. Yurtiçinde ise en önemli gündem 24 Aralık tarihinde yapılacak
olan TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı olacaktır. Özellikle son zamanlarda USDTRY paritesinde ki yukarı yönlü
hareketler nedeniyle Çarşamba günü yapılacak olan toplantıda neler açıklanacağı merak konusu. Yurtiçinde TCMB PPK
toplantısı TL varlıklar üzerinde etkili olacağından USDTRY paritesinin seyri açısından da önemli olacaktır.
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USDTRY TEKNİK GÖRÜNÜM
Pariteye teknik açıdan baktığımızda geçen hafta söylediğimiz gibi çift tepe yapan paritede aynı zamanda kanalımızın çalıştığını gördük. Kanal tepesinden dönen paritede haftalık pivot seviyemiz olan 2,3400 direncinin kırılması halinde 2,3770
direncine doğru hızlı yükselişler görülebilir. Buranın kırılması alımları hızlandırıp yeni tarihi zirvelerin görülmesine sebep
olabilir. Aşağıda ise 2,3080’leri kendine destek yapan paritede önce 2,2800 ardından 2,2580 desteğine kadar düşüşler
görülebilir. Dolar endeksinde 89.80 seviyesinin altında 89.56 ve 89.26 seviyeleri takip edilecek. Yukarı yönlü hareketlerde
ise 90.53 ve 91.11 direnç seviyelerimiz.

GRAFİK:USDTRY

Kaynak:Metatrader
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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.
Barbaros Mah. Al Zambak Sok. No:2
Varyap Meridyan Sitesi A Blok Kat:16
Batı Ataşehir İstanbul/Türkiye
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