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EUR/USD
Euro Bölgesi’nin ekonomisine dair önemli verilerin açıklandığı bugünde Almanya’dan gelen Büyüme rakamına baktığımızda %0,1ile beklentiler dahilinde gelirken Fransa Büyümesi ise %0,1 beklentinin üzerinde %0,3 ile beklentilerin üzerinde
geldi. Euro Bölgesi’nin geneline baktığımızda ise %0,1’in üzerinde %0,2 ile beklentilerin üzerinde gelirken ECB’nin aldığı önlemlerin yerel talepte canlanma azda olsa canlanma yaratarak büyümeyi pozitif etkilediğini gördük. Euro Bölgesi’nden gelen TÜFE rakamına baktığımızda %0,4 ile beklentiler dahilinde gelirken Çekirdek TÜFE’nin ise %0,7 ile beklentiler paralelinde kaldığını
gördük. ABD tarafına baktığımızda Çekirdek Perakende Satışlar %0,3 ile beklentilerin üzerinde gelirken Perakende Satışlar
yine %0,3 ile bir önceki aya göre arttığını izledik. Michigan Tüketici Güveni de 86,9’dan 89,4’e artarken Michigan Enflasyon Beklentisinin ise %2,9’dan %2.6’ya gerilediğini gördük. Özellikle Michigan Enflasyon Beklentisinin aşağıya çekilmesi piyasalarda
DOLAR bazında negatif etki yaratırken DOLAR ENDEKSİ’nde sert satış getirmesi paritedeki alımları hızlandırdı. Teknik olarak
baktığımızda Parite oluşturduğu üçgeni aşağı yönlü kırarken DOLAR ENDEKSİ’nin etkisiyle 1,2500’e kadar yükseliş başlattığını
gördük. 1,2500 direncinin kırılması halinde 1,2575 direnci test edilebilir. Aşağıda ise 1,2398’in altında 1,2357 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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