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Euro Bölgesi’nde bugün Almanya ağırlıklı veri akışı izledik. Almanya’dan GFK Tüketici Güven Anketi 9,0 ile beklentiler düzeyinde gelirken Almanya ÜFE rakamı %-0,2’nin altında %0 olarak beklentilerin üzerinde gelirken Cari Hesap ise
27,8B’nin altında 20,5B ile beklentilerin altında kaldığını izledik. ECB bugün yaptığı açıklamada haftaya 1. LTRO ihalesi için
bankalara 4589 Milyon Euro vereceğini açıklarken 2, ihale için ise 2482 Milyon Euro vereceğini duyurdu. Fitch Rating ise
Euro Bölgesi ve Batı hükümetlerinin gelecek yıl 2014 borçlanmasına yakın seviyede 1,8 Trilyon Euro’luk borçlanma gerçekleştireceğini söylerken 2015 borçlanmasının GSYIH’ya oranının ise %13 olacağını söyledi. ABD’nin borçluluk oranının
%20, JPY’nin borçluluk oranının %50 seviyesinde bulunduğu ve bunlarla kıyaslandığında göreceli olarak küçük kaldığını
ifade etti. 2015’te Avrupa’da en büyük borçlanmayı 393Milyar Euro ile İtalya’nın yapacağını ve bunun GSYIH’nın %24’i
kadar olacağını belirtti. Avrupa ülkelerinin borçlanmalarında ortalama kredi notunun 2015’te A+ beklenirken notun geçen yıla göre değişemeyeceğini ancak 2011 yılındaki AA+ seviyesinin hala 3 kademe altında olduğunu söyledi. Güne yükselişle başlayan DOLAR ENDEKSİ öğleden sonra satışa dönerken paritenin de DOLAR ENDEKSİ paralelinde önce aşağıya
doğru hareket ettikten sonra toparlandığını izliyoruz. DOLAR ENDEKSİ’nin önemli bir yerde olduğunu ve 89,70’teki güçlü
dirençte takıldığını gördük. 89,70’in kırılması halinde paritede düşüşler devam edebilecekken eğer ENDEKS’te yaşanan
düşüş hareketi devam ederse de paritede de yükseliş hareketi devam edebilir. (Grafik:1) Teknik açıdan baktığımızda günlük grafiklerde uyumsuzluk devam ederken paritenin takozu kırdıktan sonra tekrardan tokuzun içine girdiğini gördük.
1,2246 ile çift dip yapan paritede bu seviyenin kırılmasıyla 1,2215’e doğru düşüşler görülebilir. Yukarıda ise 1,2297’nin
üzerinde 1,2350 direncine doğru yükselişler görülebilir. (Grafik: 2)
Grafik:1 DOLAR ENDEKSİ

Grafik:2 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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