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USDTRY HAFTALIK TEMEL/TEKNİK GÖRÜNÜM
28-29 Ekim tarihlerinde yapılan FOMC Toplantısının Tutanakları açıklandı.
Tutanaklara göre, bazı üyeler enflasyonun bir süre için hedefin altında kalacağını ifade ettiklerini, birçok üye ise FED’in
enflasyon bekleyişlerinde olası düşüşe karşı alarmda olması gerektiğini de belirtti. Faiz artırımına ilişkin kayda değer zaman
söyleminin FED söylemlerinden çıkarılması FOMC üyelerinin sadece bir kısmı tarafından desteklenirken, istihdam piyasasına dair toparlanmanın devam ettiği ancak konut piyasasında toparlanmanın istenen seviyede olmadığının da altı çizildi.
ABD’de enflasyon beklentileri aştı.
ABD’de enflasyon Ekim ayında yıllık bazda %1.7 artış göstererek %1.6’lık artış beklentisinin üzerinde bir performans sergiledi. Çekirdek TÜFE ise aylık bazda %0.2 artış gösterdi.
Haftalık işsizlik başvuruları beklentileri karşılayamadı.
ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 15 Kasım ile biten haftada 2 bin kişi azalarak 291 bin kişi olurken; 284 binlik beklentinin
de altında gerçekleşmiş oldu. Bir önceki haftanın işsizlik başvuruları 290 bin kişiden 293 bine revize edildi.
Yurtiçinde en önemli gündem TCMB’nin Para Politikası Kurulu toplantısıydı.
Piyasaların beklediği gibi faiz oranlarında ve para politikasında değişikliğe gidilmedi. 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.
TCMB toplantısı sonrası JP Morgan açıklamalarda bulundu.
Açıklamalarında beklenildiği gibi faiz oranlarını değiştirmediğini ve oldukça ihtiyatlı bir duruş sergilediklerini belirtti. Bu ihtiyatlı duruşun ve faiz seviyesinin önümüzdeki aylarda da devam ettirilmesini beklediklerini ifade ettiler.
TCMB Toplantısı dışında yurtiçinde veriler takip edildi.
Merkezi Yönetim Bütçesi Ekim ayında 3 milyar TL açık verdi. Ekim ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre
%13.8 oranında artış göstererek 34.2 milyar TL oldu. Bütçe giderleri ise %12 artış göstererek 37.2 milyar TL olarak gerçekleşti. İşsizlik Oranı Ağustos ayında çift haneli gerçekleşti. İşsizlik oranı Ağustos ayında %10.1 olarak gerçekleşirken, 15 ve
daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2 milyon 944 bin kişi oldu.
Hazine Müsteşarlığı 2 tane ihale düzenledi.
Hazine’nin düzenlediği iki ihale ile ROT dahil toplam 3.3 milyar TL borçlandı. İhalelerde toplam 1 milyar 208.4 milyon TL
borçlanılırken, ihaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılara yapılan 2 milyar 101 milyon TL net ROT satışlarla
birlikte Hazine’nin toplam satış tutarı 3 milyar 309.4 milyon TL’ye ulaştı.
Haftanın son işlem gününde gözler S&P’ deydi.
S&P, Türkiye''nin BB+ olan notunu korudu. Ayrıca Türkiye''nin kredi görünümünü de "negatif"te korudu. Aldıkları bu kararın, ülke ekonomisindeki büyümenin kademeli olarak tekrar yüzde 3''ün üzerine çıkacağına yönelik beklentileri yansıttığı
ifade edildi.
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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.

Teknik olarak baktığımızda, DOLAR TL’ye teknik açıdan baktığımızda kanal hareketi gördüğümüz paritede bugün kanalın
tepe noktasını 4. kez test ettik ve kıramadık. 2,2300 direncinin kırılmasıyla birlikte 2,2544 direncine kadar yükseliş hareketi
görülebilir. Aşağıda ise 2,2177 desteğinin altında 2,1907 desteğine kadar haftalık bazda düşüşler 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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