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EUR/USD ANALİZİ
Bugün piyasaların dört gözle beklediği Avrupa Merkez Bankası faiz kararı sonrasında faizler %
0,05 seviyesinde sabit tutuldu. Mevduat faizlerinde de herhangi bir değişikliğe gitmeyen Banka Mevduat faizleri de %-0,20’de sabit bıraktı. Draghi yaptığı basın toplantısında Euro’dan geri dönüş olmadığını ancak toparlanmanın zayıf, kırılgan ve düzensiz olduğunu bildirdi. Faiz oranlarında dip seviyelerde
bulunulduğunu söyleyen Draghi Haziran’da alınan önlemlerin etkisinin zamanla görüleceğini belirtti.
Dragi sözlerine büyümede aşağı yönlü risklerin devam ettiğini ancak 2015 için ılımlı büyüme öngördüklerini, alınan önlemlerin yerel talebi destekleyeceğini, yüksek işsizliğin ekonomik toparlanmaya zarar
verdiğini ekonomik görünüme dair risklerin aşağı yönlü olduğunu söyleyerek devam etti. Draghi ayrıca
döviz kurları konusunda herhangi bir hedefleri olmadığını bununla birlikte fiyat istikrarı ve büyüme üzerinde etkili olabilmektedir dedi. Enflasyona dair yaptığı açıklamalarda enflasyonla mücadele konusunda
aldıkları kararları uygulamada kararlı olduklarını, yıllık TÜFE’nin önümüzdeki aylarda düşük kalsada toparlanmanın 2015 ile başlayacağını söylerken petrol,enerji ve gıda fiyatlarındaki düşüşün enflasyon
üzerinde önemli ölçüde aşağı yönlü hareket yarattığını vurguladı. VDMK ve Teminatlı tahvil alımları para
politikası duruşunu daha da genişleteceğini söyleyen Draghi, VDMK ve Teminatlı tahvil alım programının
en az 2 yıl süreceğini Teminatlı Varlık Alımlarının Ekim’de, VDMK Alımlarının ise bu yılın 4, çeyreğinde
başlayacağını ifade etti. Varlık alımlarının büyüklüğünün 1 Trilyon Euro’ya ulaşabileceği ve VDMK ve Teminatlı tahvil alımları sonrasında bilanço büyüklüğünün 2012 başına dönülebileceği de ayrıca belirtildi.
Ek alışılmadık önlemlerin oy birliği ile alındığının belirtildiği toplantıda Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın varlıklarının da alım programına ek risk önlemleriyle dahil edecekleri ifade edildi. Teknik olarak paritye
baktığımızda Ekim ayı boyunca 1,2713 seviyesinin üzerinde alış baskısı 1,2569’nin altında satış baskısı
hissedilecektir. Günlük bazda baktığımızda ise 1,2674’ün üzerinde 1,2713 direnci test edilecekken aşağıda 1,2614’ün altında 1,2569 desteğine kadar düşüşler denenebilir. (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.

