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Euro Bölgesi’nde dünkü gelen Zew verilerinin pozitif yansımaları sürerken paritede yükseliş hareketi devam ediyor. Bu
akşam yayınlanacak FED Toplantı Tutanaklarıyla yön bulmasını beklediğimiz paritede FED’in istihdama, enflasyona ve faize
ilişkin vereceği mesajlar piyasadaki, hareketliliği arttıracaktır. Özellikle tahvil alım programının sonlandırıldığı toplantıda tekrar
tahvil alımlarının gündeme gelmesinin mümkün olacağına dair mesajlar gelirse paritede sert yükselişler görülebilir. Faizlere
ilişkin bir takvim açıklanırsa yada faize ilişkin güçlü mesajlar verilerse bu sefer paritede sert5 düşüşler görülebilir. Bu iki açıklamadan birinin yapılıp yapılmayacağını dikkatle takip edeceğiz. S&P dün Euro Bölgesi’ne dair yayınladığı mesajda son dönemde
ekonomik verilerin beklentilerden daha iyi gelmesine rağmen üç dipli resesyon riskinin arttığı vurgulanırken büyüme cephesinde yaşanan toparlanmanın sürdürülebilir olup olmayacağını izleyeceklerini ifade ettiler. Pariteye teknik açıdan bakacak
olursak TOBO görüntüsü devam etmekle birlikte daha önce 3 kez deneyip kıramadığımız 1,2576 desteğinin kırılması halinde sert
yükselişler görülebilir. TOBO’nun da boyun çizgisinin 1,2576’ya gelmesi buranın çok ciddi bir direnç seviyesi olduğunu bize i şaret etmekte. . 1,2576’nın kırılması halinde ilk etapta 1,2632 direnci test edilebilir. Aşağıda ise 1,2490 desteğinin kırılması halinde 1,2440 desteğine

kadar düşüşler görülebilir. (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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