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Bu analizde yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu 
tavsiyeler genel nitelikte olup, özel olarak sizin mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun 
olarak hazırlanmamıştır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı veril-
mesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yapılan tüm yorumlar analizler ve öneriler, ana-
listlerin deneyim ve bilgisi dahilinde yapabileceği en iyi ve en doğru araştırmaların bütünüyle iyi niyetli 
bir ürünüdür. Yorumlar ve bilgiler birer AL veya SAT önerisi teşkil etmezler. Daha önce paylaşılan piya-
sa analizlerinin, bilgilerin ve önerilerin geçmişte başarılı olmuş olması ileri yönelik kesin başarı anlamı-
na gelmemektedir, bu veriler neticesinde pozisyon almak tamamen yatırımcının kendi kararıdır. Mar-
baş Menkul Değerler A.Ş. olası zararlardan sorumlu tutulamaz.  
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USDTRY : FED Kararı ile Şelale Satışları Sona Erdi 

Dün sabah saatlerinde 3,5100 üzerinde tutunmaya çalışan kurun direncini, öğleden 

sonra olumsuz gelen ABD verileri kırdı. Mayıs 

ayı enflasyon rakamı ve perakende satışların 

beklentilerin çok altında gelmesiyle başlayan 

satış hareketi akşam açıklanan FED kararını 

öncesi 3,4745 seviyelerine kadar devam etti. 

FED’in bu olumsuz verilere rağmen faiz adı-

mında vazgeçmemesiyle başlayan alımlar, 

Yellen’ın bu olumsuz verilerin çok abartılma-

masını söylemesi ile devam etti. Güne 3,4838 

seviyelerinde başlayan kurda yukarı yönde 

iştah devam etti. Gün içi 3,5030 üzerinde de-

vam edecek alımların 200 günlük hareketli ortalama olan 3,5240 seviyesine doğru 

ilerlemesi beklenebilir. Bu rakam üzerine çıkamayacak hareketin kar satışına dönme-

si kısa vadeli işlem fırsatı yaratabilir. 3,5240 üzerinde alıcıların işleme yüklenmesi ise 

3,5500 seviyelerinin tekrar gündeme gelmesine neden olabilir.   

FED, beklenildiği gibi  bu yıl ki ikinci faiz hamlesini Haziran ayı toplantısında gerçek-

leştirdi ve faiz oranlarını 25 baz puan yükselterek yüzde 1 - 1,25 aralığına çekti. 

Washington'da 2 gün süren toplantı sonrasında FOMC'nin açıklamasında ekonomi-

de yakın vadeli risklerin dengeli olduğuna ancak komitenin enflasyondaki gelişmeleri 

yakından izlediğine vurgu yapıldı.   2017'de Mart tahminlerinde olduğu gibi bir faiz 

artışı daha, 2018'de ise 3 faiz artışı öngörüldü. 

2017 büyüme beklentisi bu yıl için %2.1'den %2.2'ye yükseldi. 2017 enflasyon bek-

lentisi %1.9'dan %1.6'ya düşürüldü. 2018 ve 2019 enflasyon beklentileri ise değiş-

meyerek %2'de kaldı. Fed Başkanı Janet Yellen faiz kararı sonrası basın toplantı-

sında ABD ekonomisinin dirençli seyrettiğini ve Fed'in kademeli faiz artışlarının de-

vam edeceğini belirtti.  

Dün gelen olumsuz enflasyon ve perakende satışlar verilerinden sonra FED’in bu 

olumsuzluğa kayıtsız kalıp kalmayacağı merak ediliyordu. Para politikasının önce-

den belirlenmediğini belirten Yellen "bir takım zayıf veriler geldi özellikle çekirdek 

enflasyonda, biz enflasyonun yakın vadede düşük kalmasını bekliyoruz ancak bir 

yandan güçlü işgücü piyasasıyla enflasyonun yukarı gitmesi için şartlar oluşmak-

ta.Son gelen verilere aşırı tepki vermemek çok önemli.." diye konuştu.   

FED’in ardından dikkatler bugün Merkez Bankası tarafından açıklanacak  faiz kara-

rına çevrilmiş durumda. Genel olarak piyasalarda, Merkez Bankasının bu toplantıda 

bir faiz adımı yapmayacağı ve özellikle politika faizinde yukarı yönlü bir değişikliğin, 

bankanın piyasa yönlendirmesini kırabileceği görüşü hakim. Türkiye Merkez Banka-

sı faiz kararını saat 14:00’de açıklayacak. Beklentilerden farklı gelecek olası açıkla-

malar TL çaprazlarında sert harekete sebep olabilir.  


