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Bu haftanın kuşkusuz en önemli gelişmesi Çarşamba aşkamı sonuçlanacak FOMC toplantısı ve 

sonrasında FED Başkanı Janet Yellen’ın yapacağı konuşma olacak. 

 

 FED 30 Temmuz’da sonuçlanan toplantısı sonrasında varlık alım programında 10 milyar 

dolarlık kesintiye devam etmiş ve aylık tahvil alım programı 25 milyar dolara indirilmişti. Bu 

haftaki FOMC toplantısında ise FED’in 10 milyar dolarlık kesintisine devam etmesi 

bekleniyor. 

 

Tabi bu gelişmelerin yanında piyasaların dikkatle takip edeceği ; 

 Avrupa Merkez Bankası'nın seçici likidite programını başlatması  

 İsviçre Merkez Bankası'nın para politikası kurulu 

 Perşembe akşamı TSİ Cuma 00:00 tamamlanacak İskoçya referandumu süreci 

diğer önemli gelişmelerdir. 

 

İşte bu gelişmelere bağlı olarak Cuma günü ABD devlet tahvilleri önemli ölçüde satış yemesi, dolar 

endeksinin son 13 ayın en yüksek seviyelerine yükselmesi , Gelişmekte Olan Ülke para birimlerinde 

ki değer kaybı  risk iştahının olumsuz seyri açısından bu hafta için bize fikir veriyor.  Piyasa ,kendini 

riske karşı korumaya almış durumda. 

 

 

Peki bu gelişmelere paralel USDTRY paritesinde nasıl bir fiyatlama olabilir bu hafta ? 

 

Mevcut konjonktürde ABD'de getirinin yükselmesi, Dolar'ın güç kazanmayı sürdürmesi, Gelişmekte 

Olan Ülke kur ve varlıklarının satış baskısı altında kalmaya devam etmeleri FOMC karar metninin 

olası etkilerini sınırlaması açısından normal görüyoruz. 
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İşte bu nedenle uzun süredir önerdiğimiz   2,15-2,25  bandının üst seviyesinde herhangi bir 

güncelleme yapmaya gerek duymuyoruz ve 2,2500 seviyesine doğru olası yükselişlerin satış fırsatı 

olarak değerlendirilmesini düşünüyoruz. 

 

 

 

 

 

 

Burada yer alan her turlu bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki sekil ve değerler (bilgiler) hazırlandığı tarih itibarı ile 

mevcut piyasa kosulları ve guvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmistir. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve 

bunların yatırımcının yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Burada yer alan bilgiler, 

yatırımcıların kendi olusturacakları yatırım kararlarına yardımcı olmayı hedeflemistir. Bu bilgiler belli bir getirinin 

sağlanmasına yonelik olarak verilmemekte olup alım - satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada 

bulunmayabilir. Bu nedenle burada yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan 

islemlerden, bilgilerin kullanılmasından, doğacak her turlu maddi/manevi zararlardan ve her ne sekilde olursa olsun 

ucuncu kisilerin uğrayabileceği her turlu doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı Ata Online Menkul Kıymetler A.S. 

/Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.S. ile bunların bağlı kurulusları, calısanları, yoneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. 


