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EUR/USD
Paritedeki haftalık bazdaki sıkışma hareketi yaşanırken yapılan açıklamalara baktığımızda bu sabah Avrupa Merkez Bankası
Aylık Bülten raporunu açıklarken raporda uygulanan TLTRO programı ile kredilerde büyüme sağlanmasına çalışılmasına rağmen özel sektör kredilerinde yavaşlama görüldüğünü ifade etti. Petrol fiyatlarında ise son zamanlardaki düşüşün arkasında
yüksek arz ve zayıf talebin etkili olduğunu ve petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketlerinin enflasyonu baskıladığını ECB’nin
büyümeyi artırmak ve yerel talebi canlandırmak adına kredileri desteklemesi yaptığını ancak ECB’nin fiyat istikrarı hedefini
başarmasının önünde bunun engel oluşturduğunu söyledi. Ayrıca banka 2014 yılı için enflasyonu %0,7’den %0,5’e çekerken
2015 enflasyonunu %1,2’den %1’e 2016 enflasyonunu ise %1,5’ten %1,4’ e çekti. Büyüme beklentisini ise 2014 için %1,0’den
%0,8’e düşüren banka 2015 için %1,5’ten %1,2’ye 2016 için ise %1,7’den %1,5’e çektiğini belirtti. Bu sabah açıklanan verilere
baktığımızda Almanya’da TÜFE rakamları beklentiler paralelinde %-0,3 açıklanırken Fransa’da TÜFE rakamları ise %-0,2 beklentinin üzerinde %-0,1 ile iyi geldiğini gördük. ABD tarafında ise Haftalık İşsizlik Başvuruları 282K (Bin) beklenirken 290K (Bin) ile
beklentilerin üzerinde negatif olarak gerçekleşti. ABD FED üyesi Dudley bugün yaptığı açıklamalarda FED faiz artışı için herhangi bir takvim veremeyeceğini ama 2015 ortaları gibi faiz artırımlarının başlayabileceğini ifade etti. Dudley yaptığı değerlendirmede düşen benzin fiyatları ve güçlü dolara bağlı olarak gelecek aylarda dahada gerileme yaşanabileceğini dile getirirken
erken yapılacak faiz artırımlarının ekonominin daha zayıflamasına ve beklenen toparlanmanın başlamadan suya düşmesine
sebep olabileceğini bu yüzden temkinli davranılması gerektiğini belirtti. Teknik olarak baktığımızda ise üçgen içinde hareket
eden paritede 1,2490’nın kırılmasıyla birlikte 1,2576 direnci test edilebilir. Aşağıda ise 1,2430’un altında 1,2366 desteğini takip
ediyor olacağız. (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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