
 

   Risk Açıklaması: 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. "Eğitim içeriğinin ve bilgilerin 

kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin 
uğrayabileceği zararlardan dolayı GCM Menkul Kıymetler A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz." 
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“Bugün günlerden PPK” 

28 Ocak 2014 tarihinde PPK ara toplantısı ile faiz oranlarında artışa giden TCMB, bugün aylık 

olarak gerçekleştirdiği standart toplantısı sonrası para politikası kararlarını açıklayacak. 

Türkiye saati ile 14.00'de açıklanacak olan kararlarda TCMB tarafından ne faiz oranlarında ne 

de ROK (Rezerv Opsiyonu Katsayısı) ve munzam (yasal) karşılık oranlarında herhangi bir 

değişiklik beklenmiyor. 

 

Eğer TCMB yukarıda belirtmiş olduğumuz ve baz aldığımız araçlarda bir değişikliğe giderse bu 

tutumun para birimi üzerindeki etkisini de bilmemiz gerekmektedir. 

 

 Faiz Koridorunun Alt Bandı   Borç Alma Faiz Oranı 

 Faiz Koridorunun Üst Bandı Borç Verme Faiz Oranı 

 Politika Faizi                       1 Haftalık Repo Faiz Oranı 

 Faiz Koridoru                      Faiz Koridorunun Üst Bandı - Faiz Koridorunun Alt Bandı 

 ROK                                   Rezerv Opsiyonu Katsayısı 

 Munzam Karşılık                  Yasal Karşılık 
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Teknik olarak USDTRY kurunu incelediğimizde özellikle bugünkü PPK toplantısından ziyade 

kurun kritik seviyeler üzerinde kalıp kalmaması dikkatle takip edilmelidir. 2,2130 seviyesi 

altında kısa vadeli tepki satışlarını sürdüren kur için 2,1590 ile 2,0884 seviyeleri orta ve uzun 

vadeli kritik seviyeler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

USDTRY kurunun bu destek noktaları üzerinde kalmayı sürdürmesi, orta ve uzun vadeli 

yükseliş beklentisinin devam etmesi anlamına gelmektedir. Bu bağlamda da kısa vadeli 

hareketler dikkatle takip edilmelidir. 

Bu bağlamda da PPK sonucu ve bu sonucun kur üzerindeki etkisi gün içi takip edilmelidir. 

2,2130 altında kaldığı müddetçe kısa vadeli aşağı yönlü baskının devam edebilir. 

 

 

 

Grafiği daha ayrıntılı görebilmek için tıklayınız. 
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