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Euro Bölgesi’nde beklenen enflasyon rakamları açıklanırken TÜFE beklentiler dahilinde %0,3 gelirken Çekirdek
TÜFE’de beklentiler dahilinde %0,7 olarak gerçekleşti. Draghi son faiz toplantısında petrol fiyatlarındaki son düşüşlerin
enflasyon beklentilerine yansımadığını önümüzdeki dönemde petrol fiyatlarının düşüşü halinde enflasyonda düşüşlerin
görülebileceğini söylemişti. Ancak şu anda Avrupa Merkez Bankasının aldığı önlemlerin enflasyondaki aşağı yönlü etkiyi
durduğunu gelen verilerden anlıyoruz. Bugün ABD’de TÜFE rakamları % -0,1 beklenirken %-0,3 gerçekleşirken Çekirdek
TÜFE rakamları ise %0,1 ile beklentiler dahilinde geldi. Akşam FED’de faizlerde herhangi bir değişiklik beklenmezken
‘’kayda değer süre ‘’ ibaresinin kaldırılıp kaldırılmayacağını bekleyeceğiz. ‘’Kayda değer süre’’ ibaresi kaldırılırsa DOLAR
ENDEKSİ güçlenirken paritede satışlar yaşanabilir. Kaldırılmaması halinde ise DOLAR ENDEKSİ’nde değer kayıpları görülürken paritede yükselişler yaşanabilir. DOLAR ENDEKSİ’nde 88 seviyesinin altında 4 saatlik bazda kapanış yaşamamız
halinde sert satışlar görülebilir. Yukarıda ise 88,75’in üzerine çıkarsak DOLAR ENDEKSİ’nde sert alımlar yaşanabilir. DOLAR ENDEKSİ’nin hareketleri pariteye yön verebileceğini düşünüyoruz. (Grafik:1) Pariteye teknik açıdan baktığımızda
günlük bazda MACD-RSI fiyat uyumsuzluğumuz devam ederken kanal hareketinin ise üst bandından döndüğümüzü gördük. 1,2570 direncinin kırılması halinde 1,2884 direncine doğru yükselişler görülebilir. Aşağıda ise 1,2414 desteğinin altında 1,2360 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir. (Grafik: 2)
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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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