
Haftanın öne çıkan gelişmeleri ve USDTRY  

 

Haftaya Asya’dan  gelen haberler ve yarın gece gelecek Çin  büyüme ve sanayi üreyimi beklentileri ile 

başlıyoruz. 

Haftasonu çıkan haberlerde bizi yakından ilgilendiren önemli gelişmeler yaşandı ; 

 Çin Hükümeti’nin Çinli bankalara 33 milyar dolar sermaye enjekte edeceği öne sürüldü.(+) 

 Moody’s Rusya’nın notunu BAA1 seviyesine ,en kötü yatırım yapılabilir seviyeye çekti. (-) 

 Japonya Emeklilik Fonu'nun devlet tahvili portföyünü risk varlıklar lehine değiştirmeye 

başlayacağı.. (+) 

Hafta genelinde, yarın sabah saatlerinde Çin GSYİH verisiyle üçüncü çeyrek endüstriyel üretim verisi 

takip edilecek. Diğer taraftan Cuma günü de Güney Kore ve İngiltere büyüme verilerini açıklayacaklar.  

Çin'de büyümenin %7,5 kriterine ne kadar yakın kalabildiği risk iştahını aynı oranda etkileyecektir. 

Çünkü piyasa beklentileri  Çin'de büyümenin %7,2 oranında olacağı yönünde.. Hem  Güney Kore ve 

İngiltere hem de  Çin ‘in  büyüme ivmelerinin zayıfladığı ve bunların fiyatlara yansıdığını geçtiğimiz hafta 

gözlemledik. Olumlu sürprizler piyasaların risk iştahını korumalarını sağlayabilir. 

Diğer taraftan haftanın en önemli gelişmesi olarak Çarşamba günü ABD’den gelecek Tüfe ve Çekirdek 

Tüfe rakamları olacak.Özellikle Fed üyelerinden gelen farklı açıklamalar piyasa üstründe farklı 

hareketlenmelere neden olabiliyor.Ancak Saint Louise Fed Başkanı Bullard’ın enflasyon ile ilgili olumsuz 

beklentileri ve bunun sonucunda parasal gevşemenin sonlandırılmasının ertelenebileceği yönündeki 

açıklamaları , faiz artış zamanının tartışıldığı bu günlerde durumu farklı bir bakış açısı getirmesi yönünden 

gelecek Tüfe rakamlarını daha da önemli kılıyor. 

Türkiye'de ise Perşembe günü TCMB bir ay daha para politikasını sabit tutması beklentilerde iyice 

fiyatlanmış durumda.  

 

 



Haftanın öne çıkan gelişmeleri ve USDTRY  

 

Haftaya başlarken majör ve Gelişen piyasa kurlarının Dolar karşısındaki değişimlerini yukarıdaki tablodan 

görebilirsiniz. 

Yukarıda sayılan tüm gelişmelere paralel USDTRY’de bu hafta nasıl bir fiyatlama takip edilebillir? 

 

                                                                       (USDTRY-1H) 

 

 

Grafiktede belirtildiği üzere haftaya  pozitif başlangıç yapan USDTRY’de düşüş momentumunda azalma 

dikkat çekiyor.Dolayısıyla 2,2415-2,2340 bandı aralığında yani 2,2300 üstünde tutunmayı başarabilen 

bir fiyatlamada 2,2800 seviyesine doğru bir hareketlenme olabileceği 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. 


