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Avrupa dezenflasyon korkusunu yaşarken bu ay gelen TÜFE rakamlarına ilişkin kısmi düzelme ve bugün gelen ÜFE
rakamlarındaki %0,0’lık beklentiye karşılık %0,2 toparlanma bir miktar bu endişenin önüne geçemeye çalışsa da henüz beklenen toparlanmanın gelmediğini gözlüyoruz. Merkel bugün yaptığı konuşmada Euro Bölgesi’nin iç faktörler ve jeopolitik nedenlerle istediğimiz ölçüde gelişemeyebileceğini, Euro Bölgesi’ndeki bazı iyileşmelere rağmen bölgenin kırılganlığını koruduğunu ve büyüme karşısında kemer sıkmanın yanlış olduğunu söyledi. AB bugün açıkladığı beklenti anketinde Euro bölgesinin
2014 için büyümesini %1,2’den %0,8’e düşürürken 2015 büyümesini de %1,7’den %1,1’e düşürdüğünü açıkladı. Euro Bölgesi
enflasyon tahminini de 2014 için %0,8’den %0,5’e , 2015 için ise %1,2’den %0,8’e çekti. Özellikle Fransa konusunda büyümenin zayıf ve borç ve kamu açığının yükselmesini beklediklerini açıkladı. Almanya ve İtalya konusunda da yine büyüme beklentilerini aşağıya çekti. Piyasalar yarın Euro Bölgesi’nden gelecek Hizmetler PMI rakamlarıyla ADP (Özel Sektör) Tarımdışı İstihdam
rakamlarını takip ediyor olacak. Teknik açıdan baktığımızda 1,2499’un altında 1,2437’e kadar düşüşler görülebilir. Yukarıda ise
1,2527’nin üzerinde haftalık pivot noktamız olan 1,2592 direncine kadar yükselişler görülebilir. Genel görüntüye bakacak olursak paritede kelebek formasyonu oluşturduğunu ve 1,2335 desteğine kadar düşüşlerin gelebileceği teknik anlamda söylenebilir. (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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