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EUR/USD
Bugün veri akışının sakin olduğu günde DOLAR ENDEKSİ’ndeki sakin seyir nedeniyle piyasanın yatay seyrettiğini görüyoruz. Euro Bölgesinde baktığımızda Avrupa Merkez Bankası üyesi Praet son toplantıda faiz oranlarının alt bantta olduğunu
ve sıfır seviyesine yaklaşmış durumunda olduğundan dolayı faizlerde oynama yapamadıklarını ancak sıfır seviyesinde olmasıydı bir faiz indirimi düşünebileceklerini ifade ederken diğer bir üye Hansson ise şirket tahvil alımının devlet tahvil alımlarına
kıyasla daha kolay olduğunu uzun vadeli ve büyük miktarda devlet tahvilleri alımı konusunda şüphelerinin olduğunu söyledi.
Haziran ve Eylül ayında açıklanan önlemlerin etkilerini görmek için biraz daha beklenmesi gerektiğini söyleyen Hansson bazı
Avrupa tahvillerinin getirisinin aşırı ölçüde düşük olduğunu ve ancak yine de görev sınırları içinde kalan her şeyi yapamaya
istekli olduklarını vurguladı. Pariteye teknik olarak baktığımızda gördüğümüz uyumsuzluk devam ederken dün bir kez daha
takozun tepe noktası test edildi ancak kırılamamıştı. Takoz içinde sıkışma devam ederken yukarıda takozun üst bandı olan
1,2442 direncinin kırılmasıyla birlikte 1,2570 direncine doğru yükselişler görülebilir. Aşağıda ise 1,2358’in kırılması halinde
1,2293’e 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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