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Euro Bölgesi’nde son dönem gelen verilerin pozitif geldiğini izliyoruz. Son iki aydır enflasyondaki düşüş dururken son
ay gelen büyüme rakamlarının küçükte olsa bir miktar artmasından sonra bugünde ZEW Ekonomik Güven anketleri beklentilerin hayli üstünde gelmesi Euro Bölgesi’nin kısmen toparlandığını bize göstermekte. Euro Bölgesi ZEW Ekonomik Güven Anketi rakamı Haziran 2014’ten beri ilk defa artarken 4,3’lük beklentinin üzerinde 11,0 olarak geldiğini gördük. Almanya tarafında
ise 2014 yılının ilk artışı gelirken 0.9 beklenen Almanya Zew Güven Endeksi’nin 11.5 geldiğini izledik. Gelen açıklamalardan
sonra ZEW analistlerinden gelen açıklamalara baktığımızda ekonomik ortamın devam eden jeopolitik gerilim nedeniyle hala
kırılgan olduğunu son açıklanan Euro Bölgesi büyüme verilerinin dengelenmeye işaret ettiğini söylerken güven endeksinde
bu yıl ilk artışı kaydettiğini söyledi. Ayrıca son büyüme rakamlarının da ekonomiyi istikrara kavuşturduğunu ifade ettiler. ABD
tarafına baktığımızda ise yarın açıklanacak FED Toplantı Tutanakları öncesinde bugün gelen verilere baktığımızda ÜFE rakamlarının %-0,1 beklenirken %0,2 geldiğini izlerken Çekirdek ÜFE’nin ise %0,2’nin üzerinde %0,4 ile pozitif geldi. Teknik olarak
baktığımızda yukarıda daha önce 3 kez deneyip kıramadığımız 1,2576 desteğinin kırılması halinde sert yükselişler görülebilir.
Paritede aynı zamanda bir TOBO oluşu mu görüyoruz ve TOBO’nun da boyun çizgisinin 1,2576’ya gelmesi buranın çok ciddi
bir direnç seviyesi olduğunu bize işaret etmekte. 1,2576’nın kırılması halinde ilk etapta 1,2632 direnci test edilebilir. Aşağıda
ise haftalık pivot noktamız olan 1,2490 desteğinin kırılması halinde 1,2440 desteği denenebilir. (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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