Piyasalarda günün ilk saatlerinde Japonya'dan gelen Merkez Bankası kararlarını takip ettik.
Japonya Merkez Bankası BOJ yaptığı toplantıda para politikasını değiştirmedi. Trump’ın seçim
zaferinden sonra ilk kez toplanan BOJ ekonomiye dair değerlendirmelerini ise yükseltti. Orta ve
uzun vadede hedeflerini aynı bırakan Japonya tarafı ihracattaki artış ve özel tüketimdeki
harcamaların da iyileşmesi ile birlikte ekonomide ılımlı toparlanmanın süreceğini açıkladı.
Yurtiçinde ise bugün oldukça önemli olacak. Trump’ın seçim zaferi ile başlayan ve Fed
beklentileri ile devam eden Dolar’ın güçlü yükselişine ilave olarak Türk Lirasında da jeopolitik
riskler ve politik belirsizlikler sonucu oldukça yüksek değer kayıpları görüldü. Bunun sonucunda
da kurda sert yükselişlerin önünü alamaz olduk. Merkez Bankası Kasım ayında yapmış olduğu
para politikası toplantısında kurdaki bu yükselişi sınırlamak adına faiz artışına gitmişti. Bir hafta
vadeli repo faiz oranını %7,50 seviyesinden %8,00 seviyesine, gecelik faiz oranlarını ise
%8,25’ten %8,50 seviyesine yükselten Merkez Bankası’ndan bu toplantıda da 25 baz puanlık
bir faiz artırımı gelmesi bekleniyor. Kurdaki hareketin yönü açısından da önemli bir karar
olacak. Piyasa beklentisi ile paralel 25 baz puanlık bir faiz artırımı gelmesi kurda da tansiyonu
bir miktar düşürebilir. Ancak faizlerin sabit bırakılması tekrar yükselişleri beraberinde
getirebilir. Merkez Bankası’ndan bahsetmişken bundan sonraki süreçte Merkez’in yılda en az 8
kere toplanması konusu gündemde yer alıyor.
Bugün açıklanacak veri gündemi yine oldukça sakin olacak. Küresel piyasalarda çok önemli bir
veri akışı bulunmazken yıl sonuna yaklaşmamız ile birlikte büyük fonların yıl sonu kapanışlarını
görmemiz mümkün.
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EURUSD
Geride bıraktığımız günde ABD’den PMI rakamlarını takip ettik. Hizmet PMI rakamı 53,4 ile
beklentinin altında kaldı. Markit bileşik PMI ise 53,7 olarak gerçekleşti. Dünün önemli gelişmesi
ise FED Başkanı Janet Yellen’ın konuşmasıydı. Yellen konuşmasında istihdam piyasasının son 10
yılın en güçlü seviyesinde olduğunu belirtti. Para politikasına ilişkin herhangi bir yorumda
bulunmadı. Gün içerisinde parite üzerinde etkili olabilecek herhangi bir veri bulunmuyor.
Teknik olarak baktığımızda, güne hafifi satıcılı seyir ile başlayan EURUSD’de aşağı yönlü
hareketin devamında 1,0370 ve 1,0340 destek noktaları görülebilir. Olası yukarı yönlü
hareketlenmelerde ise, 1,0420 ve 1,0460 direnç noktaları test edilebilir.
USDTRY
Haftanın ilk işlem gününde sakin geçen USDTRY akşam saatlerinde Rus Büyükelçisine yönelik
saldırının gündeme düşmesi ile volatilite oluştu. Yurtiçinde yaşanan bu gelişmeyle ilgili
açıklamalar kur üzerinde baskı sağlayabilir. Diğer yandan bugünün en önemli konusu TCMB’nin
faiz oranı kararı açıklaması olacak. Paritenin yaşanan gelişmelerle 3.5300 seviyelerine kadar
çıkması Merkez Bankası tarafından müdahale yapılmasına neden olabilir. Olası faiz artırım
kararı kurda geri çekilmeler görmemizi sağlayabilir. Teknik olarak baktığımızda olası aşağı
yönlü hareketlenmelerde 3.5180,3.5040 ve 3.4860 destek seviyeleri önem kazanabilir. Yukarı
yönlü hareketlenmelerde 3.5350,3.5480 ve 3.5600 direnç seviyelerine dikkat edilebilir.
USDJPY
Japonya Merkez Bankası(BOJ) bu sabaha karşı yapmış olduğu toplantı da para politikasında
herhangi bir değişikliğe gitmedi. Gösterge faiz oranını -0,10% olarak sabit tuttu. BOJ yaptığı
açıklamada, Japonya ekonomisi ılımlı bir şekilde toparlanmaya devam etti. İhracat ve üretim
toparlanıyor ifadelerini kullandı. BOJ ayrıca, Japon devlet tahvili alımının yıllık 80 trilyon yen
olmaya devam edeceğini vurguladı. Teknik olarak baktığımızda, beklentiye paralel gelen bu
kararlar kur üzerinde sınırlı etkiye sebep oldu. 117,75 direnç noktasına yakın seyrini sürdüren
USDJPY yukarı yönlü hareketlenmesinin devam ettirmesi durumunda 118 ve 118,60 direnç
noktaları görülebilir. Olası aşağı yönlü hareketlenmelerde ise 117 ve 116,60 destek noktaları
görülebilir.
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