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Dünkü Avrupa Merkez Bankası faiz kararında banka beklentiler dahilinde faizleri %0,05 seviyesinde bırakırken mevduat
faizini de %-0,20 seviyesinde bıraktı. Parasal genişleme duruşunda herhangi bir değişikliğe gitmeyen banka VDMK alımlarınada başlanacağını bildirmişti. Bugün ise ECB’den yapılan açıklamalara baktığımızda Çarşamba günü 16 bankanın 6,43 Milyar
Euro’luk 3 yıllık LTRO ihalesinin geri ödemesi yapılacağını söyledi. 3 yıllık LTRO ihalesinin yıl sonuna kadar askıya alınacağını,
geri ödeme operasyonlarının 14 Ocak 2015’te tekrar başlayacağını duyuran bankanın burdaki amacının piyasada daha fazla
likidite tutarak ekonomiyi canlandırmak istediğini söyleyebiliriz. ABD tarafında ise Tarımdışı İstihdam rakamı 229K (Bin)’lik beklentinin altında 214K(Bin) ile kötü gelirken İşsizlik rakamının ise %5,9’tan %5,8’e düştüğü görüldü. Buda ilk etapta paritelerde
volatil hareketlere sebep olurken daha sonra kötü gelen veriyle birlikte DOLAR ENDEKSİ’nin aşağıya doğru yönelmesiyle pariteninde bir miktar toparlandığını gördük. Ayrıca bugün çeşitli FED üyelerinin konuşmalarını izledik. Dudley ve Master ekonominin toparlandığını ve FED’in faizleri 2015 içinde arttırma olasılığını yüksek görürken Evans ise dış büyümedeki zayıflığın ve
doların değerlenmesinin ABD için risk oluşturduğunu enflasyonun aşağı yönlü baskı altında olduğunu ve bununda faiz artışları
için risk oluşturduğunu söyledi. Teknik açıdan baktığımızda 1,2440 direncinin kırılmasıyla birlikte 1,2527 direnci denenebilir.
Aşağıda ise 1,2366 desteğinin altında ise 1,2336 desteğine kadar düşüşler 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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