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Euro Bölgesi’nde son gelen verilerden sonra yükseliş gördüğümüz paritede bugün açıklanan PMI verileriyle birlikte bu
yükselişlerin hız kestiğini izliyoruz. Son dönemde yaşanan toparlanmanın aksine büyüme verilerine öncülük yapan PMI göstergelerindeki düşüş Avrupa ekonomisinin tekrar sorgulanmasını gündeme getirdi. Sabah Fransa, Almanya ve Euro Bölgesi İmalat PMI rakamları beklentilerin altında gelirken, Fransa Hizmetler PMI rakamları beklentiler dahilinde gelirken, Almanya Hizmetler PMI rakamları 52,1 ile beklentilerin altında kalırken Euro Bölgesi Hizmetler PMI rakamlarının ise 52,3 beklenirken 51,3
ile beklentilerin altında geldiğini gördük. Gelen bu veriler önümüzdeki dönemde de Euro Bölgesi’nde büyümenin baskı altında
kalma ihtimalini kuvvetlendiriyor. ABD’den gelen TÜFE verilerine baktığımızda ise %0,1 beklenen verinin %0,0 ile beklentilerin
altında kaldığını izlerken Çekirdek TÜFE ise %0,2 ile beklentiler paralelinde geldi. Haftalık İşsizlik Başvurularına baktığımıza
önceki veri 293K (Bin)’e revize edilirken verinin 291K (Bin) ile beklentilerdin üzerinde olumsuz geldiğini görüyoruz. Bugün
günün kalanında İmalat PMI rakamları, Şu anki Konut Satışları ve Phiadelphia FED İmalat Endeksi rakamlarını takip ediyor olacağız. Teknik olarak baktığımızda ise dünkü görüntü değişmemiş olup 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 işaret etmeye devam etmekte. 1,2576 direncinin kırılmasıyla birlikte 1,26 52 direncini
takip ediyor olacağız. Aşağıda ise 1,2510 desteğinin kırılması halinde 1,2440 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. (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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