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USDTRY HAFTALIK TEMEL/TEKNİK GÖRÜNÜM
Geçtiğimiz haftanın en önemli gündemi Türkiye Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu toplantısıydı.
Toplantı sonucunda faiz oranlarında değişikliğe gidilmedi. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde
8.25’te bırakılırken, marjinal fonlama oranı yüzde 11.25’te, APİ çerçevesinde piyasa yapıcı bankalara
repo işlemi yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 10.75’te, Merkez Bankası borçlanma faiz
oranı yüzde 7.50’de sabit tutuldu. Kurul tarafından yapılan açıklamada sıkı para politikası duruşunun ve
alınan makro ihtiyati önlemlerin etkisiyle kredi büyüme hızlarının makul düzeylerde seyrettiği, zayıflayan küresel talebe rağmen ihracatın dengeli büyümeyi desteklemeye devam ettiği belirtildi. Merkez
Bankasının faiz kararının ardından değerlendirmede bulunan JP Morgan TCMB’nin son birkaç günü kararlarının piyasa güvenine yardımcı olacağını belirtti. Açıklanan faiz kararının ardından piyasaların beklentisi dahilinde oranlarda değişikliğe gidilmemesi, TL’de ki güçlenmenin etkisiyle Dolar/TL’de 2,2313
seviyesine kadar düşüşler görüldü.
Yurtiçinde TCMB’nin faiz kararının dışında Merkez Bankası ihracat reeskont kredisi limitini yüzde 25
oranında artırdı. MB dengeli büyümeyi desteklemek amacıyla ihracat reeskont kredisi limitinde artışa
gitti. Dört aydan uzun vadeli kredilerin ihracatçılara maliyeti ise 20BP azaltıldı. TCMB tarafından yapılan
açıklamaya göre ihracat reeskont kredisi yoluyla MB rezervlerine sağlanan katkının bu yıl 13 Milyar Dolara ulaşması bekleniyor.
TCMB dengeli büyümeyi ve yurtiçi tasarrufları güçlendirmek amacıyla zorunlu karşılıkların TL olarak tutulan kısmına ödenmeye başlanacak faizin teşvik unsuru olarak kullanılmasına karar verdi. Böylece çekirdek yükümlülük rasyoları (mevduat artı özkaynağın kredilere oranı) sektör ortalamasından daha yüksek olan finansal kuruluşlara kendi durumlarına bozmadıkları sürece daha yüksek oranda faiz ödenecek. Zorunlu karşılıkların TL cinsinden tesis edilen kısmına faiz ödemesi bu yılın Kasım ve Aralık ayında,
izleyen ayların ilk iş günlerinde; 2015 yılından itibaren 3 ayda bir Mart, Haziran, Eylül, Aralık ayları sonunu izleyen ilk iş gününde yapılacak. Zorunlu karşılığa tabi kuruluşların Kasım ve Aralık aylarındaki TL
cinsinden zorunlu karşılık tesislerine yapılacak faiz ödemesi, TCMB’nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin 700 puan eksiği oranında olacak.
Ayrıca, MB Başkanı Erdem Başçı’nın sunumunda yaptığı açıklamalar takip edildi. Düşen emtia fiyatlarının enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskleri sınırlayabileceğini açıkladı. zayıflayan küresel talebe rağmen ihracatın dengeli büyümeyi desteklemeye devam ettiğini ve sıkı para politikası duruşunun ve alınan makro ihtiyati önlemlerin etkisiyle kredi büyüme hızlarının makul düzeylerde seyrettiğini açıkladı.
Enflasyon görünümü düzelene kadar sıkı para politikasının devam edeceğini belirten Başçı, yılın başında alınan makro ihtiyati önlemlerin ve para politikasındaki sıkı duruşun çekirdek enflasyon üzerindeki
olumlu etkilerinin gözlenmeye başladığını ifade etti.
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Bugüne baktığımızda Türkiye’den MB Reel Kesim Güven Endeksi 106.9 puan ile beklentinin altında gerçekleşirken, Kapasite Kullanım Oranı ise yüzde 74.9 ile geçen yılın aynı ayına göre 1.5 puan azalış gösterdi.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde
74.0 oldu.
ABD’de bu haftanın gündemi ise 28-29 Ekim tarihlerinde yapılacak olan FOMC toplantısı olacak. Bu toplantıda varlık alım programının bitirilmesi planlanırken, faiz artırımıyla ilgili yeni söylemler ve FED Başkanı
Yellen’ın toplantı sonrası yapacağı konuşma yakından takip edilecek. Ve haber akışına bağlı olarak Dolar
endeksinde ki volatilite Dolar/TL’de ki seyri de belirleyecektir.
Yarın ABD’den Dayanıklı Mal Siparişleri, S&P/CS Konut Fiyat Endeksini, Çarşamba günü FOMC toplantısı ve
Perşembe günü ise ABD’den Büyüme rakamlarını, Türkiye tarafında ise, Perşembe günü Türkiye Tüketici
Güveni ve Cuma günü ise Ticaret Açığını takip ediyor olacağız.
Teknik olarak baktığımızda, haftaya 2,2322 seviyesinden işlem görmeye başlayan parite gün içerisinde en
düşük 2,2310 ve en yüksek 2,2427 seviyelerini test etti. Paritede takoz formasyonu bulunmakta. Dolar
endeksinde 86.10 seviyesi güçlü görünmekte, eğer bu seviyenin üzerinde kalıcı olunursa, Dolar/TL tarafında yukarı yönlü hareketler gözlemlenebilir. O zaman Dolar/TL’de ki tabloya bakarsak, 2.2430’un kırılmasıyla birlikte 2.2600’a kadar yükseliş hareketi gözlemlenebilir. Bu seviyenin üzerinde ise 2.2830 takip edilecek.
ABD’den olumsuz bir tabloyla karşı karşıya kalındığında ise, Dolar endeksinde 86.10 seviyesinin altında
işlemler görüldüğü takdirde, endeksteki gevşeme Dolar/TL’de ki satış baskısını hızlandırabilir. İlk destek
olan 2,2330’un altında 2,2200 seviyesi bulunmakta. Bizim önem verdiğimiz 2.2200 seviyesinin altına gelindiğinde satış baskısı devam edebilir. 2.2200’ın altında 2.2120 desteği ön plana çıkmakta.
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Bu rapordaki veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız kaynaklardan derlenmiş olup, 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.
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.”
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