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Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararının geleceği haftada aslında ABD cephesinden de Tarımdışı İstihdam ve İşsizlik Oranının açıklanması piyasada oynaklığı artıracaktır. Avrupa tarafında dün İspanya tarafından İmalat PMI rakamları pozitif gelirken Almanya, Fransa, İtalya PMI rakamlarının ise negatif geldiğini gördük. Hazirandan bu yana en düşük
rakam olan 50,1 olarak gerçekleşti. Fiyatlarda gidilen indirime rağmen talepte bir canlanma kaydedilmediği belirtilirken bugün
ÜFE rakamının ise %0,3 beklenirken %-0,4 olarak gerçekleştiği görüldü. Bu düşüş son 1 yılın en sert düşüşü olarak fiyatlara
yansıdı. Bugünün en dikkat çekici açıklamaları ise FED üyesi Fisher’dan geldi. Fisher yaptığı açıklamalarda ham petrol fiyatlarının düşük seyretmesinin ABD ekonomisi için iyi olduğunu ve bu bağlamda ABD ekonomisinin itici gücünün küresel ekonomi
olmadığını vurguladı. Faiz değişikliği konusunda FED’in tarih vermeyeceğini verilere bakmaları gerektiğini söyleyen Fisher
enflasyon yönünün aşağı çevrilmesi durumunda FED’in faizleri sıfıra yakın tutacağını belirtti. Fisher faiz artışını yeni bir sürecin
başlangıcı olacağı şeklinde yorumlarken yavaş ekonomik büyümenin zayıf verimliliğin sonucu olduğunu da belirtti. Fed’in faizleri attırmaya başladığında ABD ekonomisinin normalin çok ötesinde olacağını ayrıca şu anda ABD’de bir gayrimenkul balonu
yaşandığını düşünmediklerini faizler konusunda da ‘’Kayda değer bir süre’’ kavramını kaldırmaya yakın oldukları ancak tam
zaman veremediklerini söyledi. Pariteye teknik açıdan baktığımızda daha önce 4 kez denediğimiz yukarıdan gelen direnç çizgimizin 1,2495 seviyesinden geçtiğini izliyoruz. Burada 1,2495 direncinin kırılması halinde 1,2570 direncine doğru yükselişler
görülebilir. Aşağıda ise daha önce 2 kez test ettiğimiz 1,2358 desteğinin kırılması halinde 1,2290 desteğine kadar düşüşler
yaşanabilir. (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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