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Kritik FED faiz kararı öncesinde Euro Bölgesi’nden gelen verilere baktığımızda Fransa’da İmalat PMI rakamları
48,7’nin altında 47,9 gelirken Hizmetler PMI rakamları ise 49,8 ile pozitif gerçekleşti. Almanya tarafında baktığımızda Hizmetler PMI rakamları 52,6’nın altında 51,4 gelirken İmalat PMI rakamlarının ise 50,4’ün üzerinde 51,2 geldiğini gördük.
Euro Bölgesinin genelinde Hizmetler PMI rakamları 50,8 ile beklentiler paralelinde gelirken İmalat PMI rakamları ise 51,9
olarak beklentilerin hafif üzerinde pozitif olarak gerçekleştiğini gördük. Büyüme rakamlarının öncüsü olarak kabul edilen
üretim ve hizmetler sektöründe ekonomik aktiviteyi gösteren rakamların görece iyi gelmesi pozitif olarak algılanırken
paritede de alımları beraberinde getirdi. Bugün ayrıca Almanya ZEW Ekonomik Güven Anketi’nin 19,8 beklenirken 34,9
olarak beklentilerin hayli üzerinde gelmesinin yanında Euro Bölgesi ZEW Ekonomik Güven Anketi’nin de 203,1’lik beklentiye karşılık 31,8 olarak gerçekleşmesi pariteyi yukarıya taşıyan ikinci bir unsur oldu. Gelen rakamlardan sonra konuşan
Zew Analistleri yaptığı açıklamalarda Almanya ekonomisinde güvenin geri döndüğünü söylerken mevcut iyimserliğin kısa
vadede değişebilecek faktörler tarafından ateşlendiğinin farkında olduklarını enflasyon beklentilerinin düşen petrol fiyatları nedeniyle oldukça düştüğünü ancak henüz bir dezenflasyon korkusu durumunda olmadıklarını söylediler. Analistler
ayrıca katılımcıların çoğunluğunun FED’den gelecek faiz artışını yılın ilk yarısında beklediklerini ifade ettiler. Bundesbank
Başkanı Weidmann ise yaptığı açıklamada enflasyonun birkaç ay eksi çıkmasının dezenflasyon anlamına gelemeyeceğini,
şu an için düşük enflasyon yaşadıklarını söylediler. Geniş kapsamlı niceliksel gevşemenin yapacağı etkilerin belirsizliğe
yol açabileceğini ve yan etkileri nedeniyle şüpheleri olduğunu söyleyen Weidmann bu nedenle aldıkları önlemlerin etkilerini görmek için ECB’nin biraz beklemesi gerektiğini vurguladı. Düşen petrol fiyatlarının Almanya’nın enflasyon oranlarını
önümüzdeki aylarda aşağıya çekebileceğini de sözlerine ekledi. ABD tarafına baktığımızda ise Yapı Ruhsatları 1,06M beklenirken 1,04M gelirken, Konut Başlangıçları ise 1,04M’nin altında 1,03M olarak beklentilerin hafif altında geldiğini gördük. Piyasalar yarın akşam açıklanacak FED faiz kararına odaklanmışken Yellen’ın açıklamalarında raporlarda geçen
‘’Kayda değer süre’’ ibaresinin kaldırılıp kaldırılmayacağını takip ediyor olacağız. Teknik açıdan baktığımızda günlük grafiklerde bahsettiğimiz MACD-RSI fiyat uyumsuzluğu yukarı yükselişleri desteklemeye devam ederken önemli bir direnç noktası olan 1,2570 seviyesini de bugün test etmiş olduk. Daha önce oluşturduğumuz takozun kırılmasıyla birlikte yukarı
yükselişler için 2. sinyali aldığımızı söylediğimiz paritede yukarıda 1,2570’in kırılmasıyla 1,2884 direncine doğru sert yükselişler yaşanabilir. Aşağıda ise 1,2477 desteğinin altında 1,2414 desteğine kadar düşüşler görülebilir. (Grafik:1)
Grafik:1 EUR/USD

Kaynak: Metatrader

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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