Ekonomik Gündem
ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin yaptığı açıklamada: Senato ve temsilciler meclisinde
hazırlanan yeni vergi reformu yasa tasarılarının benzerlikleri içerdiğini ve amaçlarının Demokratlardan
da destek alıp nihai tasarının kabul edilmesini sağlayarak Aralık ayında Başkan Trump’ın imzasına
sunmak olduğunu söyledi. Bütün hafta boyunca bu konudaki gelişmeleri takip ettik. Tartışmaların odak
noktasındaki kurumlar vergisinde 15 puanlık indirim (yüzde 35’ten yüzde 20’ye) yapılması konusunda
ortaya atılan spekülasyonlar, tasarının bu kısmının 2018’den ziyade 2019’da başlatılabileceği yönünde.
Zira ABD Kongresi Bütçe Ofisi’nin düzenlediği analiz; bu maddenin ek mali yük getireceğini ön görmüş
ve bu yüzden bir süre daha ertelenmesinin bu yükü hafifletebileceğine ışık tutmuştu. Konuyla alakalı
gelişmeler takip edilmeye devam ediliyor. Olası uzlaşma Dolar varlıklarında güçlenmeye neden
olabileceği gibi, tersi durumda ya da şuan olduğu gibi konunun sürüncemede gitmesi halinde ise Dolar
aleyhine baskının sürebileceğini de belirtelim. Öyle ki Başkan Trump’ın, ülkede yeni bir vergi
reformunun yapılacağını açıklaması sonrası Dolar endeksinde başlayan yükselişler 95.00 seviyesinin test
edilmesine kadar sürmüştü.

Ekonomik Takvim

ALTIN
Teknik olarak iki günlük kazançlarına ara veren ons altında aşağı yönlü hareketlerde 1283,
1277 ve 1273 destekleri hedeflenebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1288, 1292 ve 1297
dirençleri takip edilebilir.

USD-TRY
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR (JCR Eurasia Rating), Türkiye'nin kredi notunu
‘’BBB-‘’, görünümünü ‘'Durağan'’ olarak teyit etti. JCR'den yapılan açıklamada ise "Türkiye'nin kredi
notları ülkenin Ortadoğu'daki en büyük ekonomik tabanı temsil etmesi, bankacılık sisteminin finansal
sağlamlığı ve hükümet borcunun sınırlı olmasıyla destekleniyor, ancak düşük tasarruf oranı ve
makroekonomik dengesizlikler tarafından ise sınırlandırılıyor" denildi. Kurumun skalası içerisinde “BBB-“
notu; “Yatırım yapılabilir-Alt orta sınıf” grubunu temsil ediyor. Günün kalanında yurtiçi taraftan
fiyatlamalara etki edebilecek ekonomik veri açıklanmayacakken, ABD tarafında ise Kasım ayı öncü
Michigan Üniversitesi verileri takip edilecek. Bu verilerden Michigan tüketici beklentileri 90.5, Michigan
tüketici hissiyatı 100.7’lik beklentiye sahipken, üniversitenin açıklayacağı yıllık enflasyon beklentisi de
merakla
bekleniyor.
Kur için son zamanlardaki en düşük volatilitenin yaşandığı günde aşağı yönlü hareketler görülmesi
halinde ilk olarak 3.8550, 3.8440 ve 3.8330 destek bölgeleri izlenebilir. Yeniden yukarı yönlü ataklarda
ise takip edebileceğimiz ilk dirençler 3.8685, 3.8780 ve 3.8830 seviyelerinde bulunuyor.

EUR-USD
Asya gezisinde olan ABD Başkanı Donald Trump, tur öncesinde vergi reformunun 2017
içerisinde yapılması gerektiğini söylemişti. Gelen bu haberlerin Dolar tarafını baskıladığı görüyoruz.
Euro bölgesine geçtiğimizde Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Ewald Nowotny
Avusturya’da bazı açıklamalarda bulundu. Nowotny, ECB’nin 2018 Eylül’den itibaren tahvil alımlarını
sonlandırabilmesi için ekonominin bekledikleri gibi gelmesi gerektiğini söylerken, Bundesbank
Başkanı Jens Weidmann ile aynı fikirde olduklarının da altını çizdi. Söylemlerinin devamında faiz
konusuna da değinen Nowotny : ‘’ Tüm merkez bankacılar faizlerin tahvil alımları sona erdikten sonra
artabileceğine inanıyorlar, bu nedenle 2019'a kadar ECB faiz oranı artırımı gerçekçi olmaz.’’ dedi.
Teknik olarak pariteye baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devamı halinde 1.1655, 1.1685 ve
1.1710 dirençleri takip edilebilir. Yeniden satış baskısı görmemiz halinde ise izleyebileceğimiz ilk
destekler 1.1630, 1.1610 ve 1.1580 seviyelerinde bulunmakta.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan
yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir

