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Avrupa Merkez Bankası’nın dün faizleri sabit bırakmasının ardından bugün Euro Bölgesi’nden Büyüme rakamı beklentiler dahilinde %0,2 gelirken Avrupa ekonomisinde kısa vadeli risklerin en aza indirgendiğini gördük. Dün Draghi’nin konuşmasından da anımsanacağı üzerinde Avrupa Merkez Bankası daralan talep, jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarında görülen düşüş
nedeniyle Büyüme rakamlarını 2015 için %1,6’dan %1’e çekmişti. Bugün piyasalar ABD tarafından açıklanacak Tarımdışı İstihdam ve İşsizlik Oranına endekslenmişken İşsizlik Oranının %5,8 ile beklentiler paralelinde geldiğini bunun yanında Tarımdışı
İstihdam rakamının ise 231K (Bin) beklenirken 321K (Bin) ile beklentilerin oldukça üzerinde geldi. B u rakam 2012 Ocak ayından beri görülen en yüksek değer olurken bir önceki ayın ise 243K (Bin) ‘e revize edildiğini gördük. Burada dikkatimizi çeken
veri ise FED’in takip ettiği Ortalama Saatlik Kazançların %0,2 beklenirken %0,4 olarak geldiğini görüyoruz. FED faiz toplantı
tutanaklarında reel ücretlerde bir artış yaşanması halinde faize gidebileceğinden bahsetmesi bu cephede de FED’in elini güçlendirmiş oldu. Gelen veri sonrası DOLAR ENDEKSİ 89,50 ile 2009’dan beri en yüksek değerine çıkarken paritede sert düşüşler yaşadık. DOLAR ENDEKSİ’nde 89,70 direnci önemini korurken buranın kırılmasıyla DOLAR tarafında sert yükselişleri beraberinde getirebilir. Şayet 89,70’ler geçilemez ise DOLAR ENDEKSİ’nde düzeltme hareketi başlayabilecekken paritede de tekrardan yukarı yönlü hareketler görülebilir. Teknik açıdan baktığımızda dünkü bahsettiğimiz uyumsuzluk yapısı sürerken
1,2225 desteği önemini korumakta. 1,2225 desteğinin kırılmasıyla birlikte paritede sert aşağı yönlü salınım devam edebilecekken 1,2156 desteğine kadar düşüşler görülebilir. Yukarıda ise 1,2346’nın üzerinde 1,2454 direncine kadar yükselişler görülebilir. (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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