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Piyasaların sakin olduğu günde Avrupa Merkez Bankası’nın 5 Haziran’da yapacağı Para Politikası Toplantısına yaklaşılırken parasal genişleme ve faiz indirimine dair söylemler gün geçtikçe artıyor. Sabah gelen GFK Almanya Tüketici Güven Anketi beklentiler dahilinde 8,5 geldi. Bugün ayrıca
Draghi’nin yapmış olduğu açıklamaları izledik. Draghi yaptığı toplantıda enflasyonun uzun süre çok
düşük seviyelerde seyretmesine seyirci kalamayacaklarını, enflasyon beklentilerinin aşağı yönlü
değişimi olursa geniş çaplı varlık alım programının başlatılabileceğini söyledi. Yapılan her açıklamanın olası yapılması beklenen faiz indirimini desteklediğini söyleyebiliriz. 3 Haziran’da gelecek olan
TÜFE rakamları beklenildiği gibi yada beklentilerin altında kalırsa faiz indiriminin kaçınılmaz olacağını vurgulamak yerinde olacaktır. Teknik açıdan baktığımızda sabah kırmızı ile gösterdiğimiz direnç çizgisini kıran paritede 1,3651 kırılır ise 1,3688 direnci takip edilecektir. Aşağıda ise 1,3615
desteğinin kırılmasıyla 1,3590 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir.(Grafik:1)
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Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir.
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Bugün hem İngiltere piyasasının hemde ABD piyasasının tatil olması işlem hacimlerinin
oldukça düşük olduğunu göstermekte. Parite bugün işlem hacminin düşüklüğü nedeniyle yatayda seyretmekte. Haftasonu konuşan İngiltere Merkez Bankası Üyesi Bean politika faizinin
birkaç yılda %3 seviyesine çıkabileceğini ve ilk artırımın gelecek yıl ilkbahar öncesinde başlayabileceğini savundu. Bu söylem bizim İngiltere Merkez Bankasının ilk faiz artışına gidecek
banka olması beklentimizi güçlendiriyor. Teknik açıdan baktığımızda 1,6850 direncinin kırılmasıyla 1,6875 direnci test edilebilir. Ancak 1,6835’in kırılmasıyla günlük pivot rakamımızın
altına inecek olan paritede ilk etapta 1,6812 desteğine kadar satışlar gelebilir. (Grafik:2)
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Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir.

