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EUR/USD
Haftaya 17 Aralık’ta FED’in faiz toplantısı öncesinde Yellen’ın vereceği mesajlar merak edilirken faizler konusunda
herhangi bir takvim açıklayıp açıklamayacağı piyasada konuşulan konular arasında giderek öncülüğü almaya başladı. Yellen
eğer faiz takvimine yönelik konuşma yaparsa bu DOLAR’da sert yükselişlere sebep olacak aksi durumunda faizlere yönelik
verilerinden gelecek olumlu rakamların bekleneceğine dair konuşmada ise piyasa beklentileri bir miktar kırılmış olmasıyla
birlikte DOLAR’da sert satışlar yaşanabilir. Bugün ABD tarafından gelen ÜFE verilerine baktığımızda %-0,1’lik beklentinin
altında %-0,2 ile kötü geldiğini izledik. Çekirdek TÜFE ise %0,1’in altında %0,0 olarak gerçekleşti. Küresel talepte yaşanan
düşüşün üretici tarafında enflasyon baskısını azalttığını gördük. Buda Fed’in karar almasını zorlaştırabilir. Bugün ABD tarafında Michigan Tüketici Güven Endeksi ve Michigan Enflasyon Beklenti rakamlarını takip ediyor olacağız. Avrupa tarafına
baktığımızda ise sabah Endüstriyel Üretim rakamları %0,2’nin altında %0,1 gelirken İstihdam Değişikliği ise beklentiler paralelinde %0,2 düzeyinde gerçekleşti. Böylelikle Avrupa sanayisi 4. çeyreğe zayıf bir başlangıç yapmış oldu. Teknik açıdan
baktığımızda günlük bazda uyumsuzluğun hala devam ettiğini görüyoruz. Takozun üst bant sınırında günlük kapanış yaşayan
paritede 1,2492’nin üzerinde 1,2570 direncini test edebiliriz. Aşağıda ise günlük pivot noktamız olan 1,2424’ün üzerinde
1,2366’ya kadar düşüşler gerçekleşebilir. Grafikte görüldüğü gibi bugünü günlük bazda yükselişle kapatırsak orta vadeli yükseliş için ilk sinyalin geldiğini izleyeceğiz. (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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