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EUR/USD
Dün hem Euro Bölgesinden gelen Sentix Tüketici Güven Endeksi’nin –9.9 beklenirken –2,5 gelmesi hemde DOLAR ENDEKSİ’nde görülen gerilemeye paralel olarak yükselişe geçen paritede bugünde yükselişlerin devam ettiğini görüyoruz. Avrupa Merkez Bankası VDMK alımında ilk hafta 368 Milyon Euroluk alım yaparken geçen haftada 233 Milyon Euro’luk alım gerçekleştirdiğini duyurdu. Banka ayrıca daha önce 5,078 Milyar Euro’luk teminatlı tahvil alımı yaparken geçen hafta 3,126 Milyar
Euro tutarında alım yaptığını açıkladı. Böylelikle bankanın varlık alımlarını yavaşlatarak Bilanço tablosunu genişletmede zorlandığı görülürken daha önce Draghi yaptığı konuşmada bilançonun genişletilebilmesi adına ek parasal önlemlerin açıklanabileceğini duyurmuştu. ECB üyesi Makuch bugün yaptığı açıklamalarda ise negatif ekonomik beklentilerin niceliksel gevşeme ihtiyacını artırdığını savunurken önümüzdeki yıl içinde niceliksel gevşeme görülebileceğini pek çok yönetim kurulu üyesinin niceliksel gevşemeden yana tavır takındığının altını çizdi. Teknik açıdan baktığımızda günlük bazdaki uyumsuzluğumuz devam
ederken takoz içinde oldukça dar bir alanda sıkışma yaşandığını görüyoruz. Yukarıda 1,2387’nin geçilmesiyle birlikte takozun
üst bandı olan 1,2435 direnci test edilebilecekken buranın kırılması halinde ise yükseliş trendinin başlayabileceğini söyleyebiliriz. Aşağıda ise 1,2339’un altına inersek 1,2290 desteğine kadar tekrardan geri 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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