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EUR/USD ANALİZİ
Bugün Avrupa Merkez Bankası bizim için sürpriz bir adım atarak refinansman faizini %0,15’ten %0,05’e çektiğini duyurdu. Mevduat faizini ise %-0.10 seviyesinden %-0,2’ye düşürdü. ECB böylelikle faizlerde en büyük negatif faiz uygulayan banka oldu ve bankaların ellerinde tuttukları fazla parayı kredi olarak kullandırmaları için teşvik
etmiş oldu. Ancak mevduat faizlerindeki bu indirimin önümüzdeki dönemde toksit varlık dediğimiz sorunlu kredilerde bir artışa neden olabileceği endişesi gittikçe kuvvetlendirmiş oldu. Eğer ucuza ve kolay verilen bu paralar
geri dönmezse ECB’yi ve bunun nezdinde buna aracılık eden bankaları ciddi tehlike beklemekte. ECB ayrıca gecelik marjinal borçlanma faizni %0,4’ten %0,3’e çekerek bir sürpriz daha yapmış oldu. Draghi yaptığı açıklamalarda
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerde alım yapacaklarını bunun Ekim’de başlayacağını duyurdu. Alınan önlemlerin %2
olan enflasyon hedefine daha yaklaştıracağını savunan Draghi Ağustos ayında enflasyon görünümünün daha da
bozulduğunu gözlemlediklerini, deflasyon görmediklerini ancak aşağı yönlü risklerin arttığını belirtirken enflasyon
hedefine yalnızca para politikaları ile varılamayacağını ayrıca büyümeninde buna destek vermesi gerektiğini belirtti. ECB 2014’te TÜFE hedefini %1,0’den %0,9’a indirirken 2015’te TÜFE hedefini %1,1 ve 2016 TÜFE hedefini ise %
1,4 olarak korudu. Konseyin ek alışılmadık önlemler konusunda aldığı kararların oybirliği ile alındığını söyleyen
Draghi, faizlerin ise indirim kararının oy birliği ile alınmadığını vurguladı. Ekonomik büyümeye yönelik risklerinde
aşağı olduğu vurgulanırken ECB 2014 Büyüme’sini %1,0’den %0,9’a, 2015 Büyüme’sini %1,7’den %1,6’ya 2016 Büyüme rakamını ise %1,9’dan %1,8’e çektiğini vurguladı. Teknik açıdan baktığımızda kanal içinde hareket eden ve
aşağıdan gelen önemli bir destek seviyesi olan 1,3060 rakamının kırılmasıyla 1,2750 seviyesine doğru satış baskısı
artabilir. Bugünkü kötü gelen ADP Tarımdışı İstihdam rakamlarının ardından yarınki Tarımdışı İstihdam rakamları
merakla beklenmekte. 1,2955 desteğinin altında 1,2958’e kadar geri çekilmeler yaşanabilir. Yukarıda ise 1,30’un
kırılması halinde 1,3048 direnci denenebilir. Ağustos ayı boyunca 1,3159 seviyesi kırılmadığı sürece yönümüzün
aşağısı olacağını söyleyebiliriz. Yukarı yükselişler bizim için satış fırsatı olacaktır. (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.

