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Avustralya Merkez Bankası bu hafta açıkladığı faiz kararında faizleri %2,50 seviyesinde bıraktığını açıklamıştı. Bu kararla
birlikte 16 aydır bankanın bir değişiklik yapmadığını izledik. Avustralya Doları’nın halen yüksek seviyelerde olduğunu belirten
banka uzun bir süre faizlerin düşük seviyelerde kalacağını vurgulamıştı. Avustralya tarafında dün akşam açıklanan dış ticaret
açığının beklentilerin altında geldiğini izlerken bundaki ana sebebin ihracatta yaşanan %2’lik artışa karşı %2 azalma olduğunu
söyleyebiliriz. Avustralya’nın 2. büyük bankası olan Westpac yaptığı açıklamalarda Avustralya Merkez Bankası (RBA)’nın 2015’in
başında Şubat ve Mart ayında faizleri 50 baz puan indirmesini beklediklerini açıkladı. Avustralya Merkez Bankası (RBA) daha
önce en son 2013 Ağustos ayında 25 baz puan indirime gitmiş ve faizleri %2,75’ten %2,50’ye çekmişti. RBA ilk toplantısını 3
Şubat 2015’te gerçekleştirecek. ABD tarafında ise gelen dataların etkisiyle toparlanma sürerken ADP Özel Sektör Tarımdışı
İstihdam verisinin dün 233K (Bin) beklenirken 208K(Bin) ile gelmesi hayal kırıklığı yaratsada Özellikle ISM tarafında İmalat ve
İmalat Olmayan verilerin pozitif gelmesi üretim cephesinde toparlanmayı işaret etmesinin DOLAR ENDEKSİ’nde yükselişleri
devam ettirmesiyle paritede düşüşlerin devam ettiğini gördük. Teknik açıdan baktığımızda paritenin 0,8340 ile önemli bir destek noktasında olduğunu buranın kırılmasının halinde çok daha sert satış baskısı altında kalabileceğimizi söyleyebiliriz. Ancak
teknik anlamda görüntüye ek olarak genel yönün yarın ABD tarafından açıklanacak Tarımdışı İstihdam verisi sonrasında belirlenmesini bekliyoruz. 0,8340’ın kırılmasıyla 0,8260 desteğine kadar düşüşler gelebilir. Yukarıda ise 0,8426’nın kırılmasıyla birlikte de 0,8537 direncine doğru yükselişler görülebilir. (Grafik:1)
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Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması
zorunlu olan Uyarı notu:
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız kaynaklardan derlenmiş olup, raporda yer alan yorumlar sadece ATIG YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.’nin görüşlerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan yatırımlardan ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. sorumlu tutulamaz.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise
genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece bura da yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”
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