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Avrupa Merkez Bankası bankaların kredi hacimlerini genişletmek ve piyasaya likidite sağlayarak talebi arttırmak koşuluyla ekonomik canlanma sağlamak adına gerçekleştirdiği 2. tur TLTRO ihalesinde bugün 129,8 Milyar Euro’luk kaynak sağladığı belirtildi. Beklentiler Bloomberg anketine göre 250 ile 90 Milyar arasında olması gerektiğini söylerken gelen rakam beklentilere paralel geldi algısı oluştursa da ECB’nin 2 turda toplam hedeflediği miktar 400 Milyar Euro’ydu. 1. tur TLTRO ihalesinde 250-400 Milyar arasında talep gelmesi beklenirken 82.62 Milyar Euro talep gelmişti. Böylelikle iki turda TLTRO İhaleleriyle
piyasaya sağlanan kaynak totalde 202,42 Milyar Euro olarak gerçekleşti. Avrupa Merkez Bankası alınan önlemlerin piyasalara
etkilerini bir süre izleme yönünde görüş bildirirken bu ihalelerde talebin düşük kalması Avrupa Merkez Bankasının ek önlem
alacağı yönde görüşleri güçlendirmesi pariteye satış olarak yansıdığını gördük. ABD tarafında ise Çekirdek Perakende Satışlar
%0,1 gelmesi beklenirken %0,5 gelmesinin yanında Perakende Satışlarında yine %0,4 gelmesi beklenirken %0,7 ile pozitif
gelmesi DOLAR ENDEKSİ’nde yukarı hareketleri destekledi. Bugün açıklanan diğer verilen olan Haftalık İşsizlik Başvuruları
299K (Bin) beklenirken 294K ( Bin) gelmesi pozitif tabloyu desteklerken İthalat rakamları ise %-1,7 beklentiye karşılık%-1,5 ile
beklentilerin üzerinde geldi. ABD tarafının pozitif algılanması paritede satışların artmasına desteklek sağlayan diğer bir gelişme oldu. Teknik olarak baktığımızda uyumsuzluk devam ederken dün takozu kırdık ve kapanışı direncimizin üzerinde yaparken alışların başlayabilmesi için bugünkü kapanışında direnci üzerinde olması gerekmekte. Böylelikle teyit almış olacağız. Şu
an ki görüntüye baktığımızda ise 1,2359’un altında 1,2291’e kadar düşüşler görülebilir. Yukarıda ise günlük pivot noktamız
olan 1,2418’in üzerinde 1,2493 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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