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Avrupa Merkez Bankası bugün açıkladığı faiz kararında refinansman faizini %0,05’te bırakırken mevduat faizini de %-0,20 düzeyinde
bıraktı. Banka ayrıca marjinal faiz oranında da değişikliğe gitmeyerek %0,30’da sabit tutma kararı aldı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi
ise yaptığı açıklamalarda daha önce karar aldıkları gibi ipotek teminatlı tahvil alımı ve VDMK alımının Haziran 2016’ya kadar süreceğini ve
buradaki amacın bilançoyu tekrardan 2012 yılı başına çekmek olduklarını vurguladı. Oybirliğiyle sıradışı araçları kullanmayı devam edeceklerini söyleyen Draghi, para politikasında genişlemenin devam edeceğini de belirtti. Büyümenin Avrupa Bölgesi’nde yaşanan düşük talep ve jeopolitik riskler nedeniyle aşağı yönlü olduğunu vurgulayan Draghi bunun özel yatırımları aşağı yönlü çektiğini de sözlerine ekledi. Petrol fiyatlarının sadece büyümeyi değil enflasyon tarafını da önemli ölçüde etkileyeceğini belirten Draghi, nakliyat harcamalarının, hava yolu giderlerinin
ve ulaşım maliyetlerinin enerji maliyetlerini aşağıya çekmesinin büyümeye katkı yaptığını ancak bunun enflasyon kanadında aşağı yönlü yaratacağı etkinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi. 2014 büyüme rakamı %0,9’dan %0,8’e çekilirken, 2015 rakamı %1,6’dan %1’e 2016
rakamı ise %1,9’dan %1,5’a revize edildi. Enflasyon tarafında özellikle petrol fiyatlarının yakından takip edileceğini belirten Draghi petrol fiyatlarının küresel talebi azalttığını ve enflasyonda aşağı yönlü riskleri artırdığını vurgulayarak 2014 enflasyon rakamını %0,6’dan %0,5’e 2015 rakamını %1,1’den %0,7’ye 2016 rakamının ise %1,4’ten %1,3’e revize ettiklerini söylerken son birkaç haftada petroldeki düşüşlerin provizyonlara
yansıtılmadığını da ifade etti. 2. tur TLTRO ihalelerinin 11 Aralık’ta başlayacağını ve söylentilerin aksine 1. turdakinden farklı olmayacağını 1. tur
TLTRO ihalelerindeki alım miktarının beklenti aralığının alt sınırında gerçekleştiğini belirtti. Draghi bundan önceki attıkları adımların etkilerini
görmek için birkaç ay zamana ihtiyacı olduklarını eğer yeni bir parasal genişleme yapılacaksa bile bu etkinin görülmesinden sonra atım atmaları gerektiğini ifade etti. Devlet tahvili alımı konusunda söz alan Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Constancio devlet tahvil alımı konusunda atım atılması gerektiğini söylerken bunun kendi görüşü olduğunu bankayı bağlamayacağını savunurken daha önce söylediği sadece
güvenli ülkelerin devlet tahvillerini alma konusunda da bunun bir öncelik olduğunu ama gerekmesi halinde riskli ülkeleri de kapsaması gerektiğini vurguladı. Açıklamaların ardından sert bir yükselişe geçen paritede yükseliş etkisi DOLAR ENDKESİ’ndeki düşüşle birlikte sürüyor. Teknik
açıdan baktığımızda günlük grafikte uyumsuzluk gördüğümüz paritede saatlik bazda özellikle 1,2475’in geçilmesiyle sert yükselişler başlayabilir. 1,2475’in üzerinde ilk olarak 1,2513 ardından 1,2570 direncine doğru hareketler görülebilir. Aşağıda ise 1,2395’in altında 1,2340’a 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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