
Haftanın öne çıkan gelişmeleri ve USDTRY  

  

Geçtiğimiz Hafta ; 

 ABD’de Enflasyon Eylül ayında beklentilerin hafif üzerinde %0.1 artarken (Beklenti: %0.0), 

çekirdek TÜFE ise %0.2 olan beklentinin hafif altında %0.1 artış gösterdi. 

 Çin 2014 üçüncü çeyrekte %7.2 olan beklentinin üzerinde %7.3 büyüdü. Bu rakam Çin’de son 5 

yıldaki en düşük büyümeyi işaret ediyor. PMI ise Ekim ayında 50.2 olan beklentinin üzerinde 50.4 

olarak açıklandı. 

 Almanya’da Ekim ayında PMI 49.5 olan beklentilerin çok üstünde 51.8 olarak açıklanırken Euro 

Bölgesi’nde ise Ekim ayında 49.9’a gerilemesi beklenen PMI 50.7 olarak açıklandı. 

Bu hafta ; 

 Bu haftanın en önemli olayı Çarşamba günü yapılacak olan FED’in FOMC toplantısı. Varlık 

alımlarının sonlandırılması beklenirken bu gelişme fiyatlara yansımış durumda. ABD Doları'ndaki 

ani güçlenme FED'i hem enflasyon hem de dış ticaret kanalları üzerinden rahatsız etmekte. Bu 

nedenle metinde veri bağımlılığının mümkün olduğunca vurgulandığını, ifadeler içinse sakin bir 

tercih edildiğini gözlemleyebiliriz. Gelişme, risk algısı için pozitif olabilir. 

 

 Bu hafta ABD’de takip edeceğimiz diğer önemli veriler Salı günü açıklancak olan Dayanıklı Mal 

Siparişleri verisi, Perşembe günü açıklanıcak olan 3.çeyrek Büyüme Oranı ve Cuma günü 

açıklanacak olan Çekirdek PCE verisi olacak. Avrupa tarafında ise Cuma günü açıklanacak olan 

İşsizlik Oranı ve Enflasyon Tahmini verilerini yakından takip edeceğiz. 

Türkiye’de bu hafta açıklanacak veriler ve USDTRY ; 

 Perşembe günü yapılan Para Piyasası Kurulu toplantısında Merkez Bankası beklentilere paralel 

olarak faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmedi, gecelik borç verme faiz oranını %11.25’te 

(Piyasa Yapıcılara %10.25’te), gecelik borçlanma faiz oranını %7.50’de ve bir haftalık repo faizi 

oranını ise %8.25’te sabit tuttu. 

 

 Bu hafta yurtiçinde takip edeceğimiz en önemli veri Cuma günü açıklanacak olan Dış Ticaret 

verisi olacak. Yine Cuma günü açıklanacak olan Enflasyon Raporunu ve Hazine Borçlanma 

Programını da yakından takip edeceğiz. 

 

 

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

 Aşağıdaki grafiktede açıklamaya çalıştığımız gibi ; 
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Geçtiğimiz hafta dikkat çektiğimiz düşüş kanalı dahilinde fiyatlamanın devam ettiğ paritede ilk ciddi 

destek seviyesi olan 2,2300 seviyesine ulaşıldığını gözlemledik. Bu haftada bu düşüş kanalı dahlinde 

fiyatlanmasını beklediğimiz paritede (2,2170-2,2600) ,olası düşüşlerde kanal alt bandının (2,22x) test 

edilmesi halinde yeni alıcıların oluşabileceğini ve yukarıda 2,2600 seviyelerinin takip edilmesi gerektiğini 

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. 
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