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Avrupa ekonomisindeki belirsizlikler global büyüme rakamlarında riskleri artırırken açıklamalarda peşi sıra gelmeye
devam ediyor. OECD Euro Bölgesinin global büyüme için en büyük risk olduğunu vurgularken Euro Bölgesinin yerel ekonomilerde yaşanan bozulmalarla birlikte kısmen negatif riskler altında kaldığını söyledi. Avrupa Merkez Bankası üyesi Nowotny düşük faizin bir kriz belirtisi olduğunu söylerken fiilen sıfır seviyesinde (şu anki faiz 0,05) olan refinansman faizinin uzun dönemli
denge olmadığını ifade etti. Ekonominin istedikleri gibi gitmesi halinde ise daha sıkılaştırmacı bir para politikasına ve artan
faizlere ihtiyaç duyacaklarını da belirtti. Nowotny ancak bu noktaya ne zman ulaşacakları konusunda bir fikri olmadığınıda
sözlerine ekledi.. ABD tarafına baktığımızda ise bugün açıklanan büyüme verisinin %3,3’lük beklentinin üzerinde %3,9 ile pozitif geldiğini gördük. İlk çeyrekte %-2,1 ikinci çeyrekte %4,6 büyüyen ABD ekonomisinde 3, çeyreğin ilk rakamı ise %3,5 olarak
gerçekleşmişti. Üçüncü çeyreğin 2, revizesi olarakta %3,9 olarak gerçekleşmiş oldu. Teknik olarak baktığımızda 1,2570 ile
1,2358 arasında yatay bir bantta hareket eden paritede bu bant hareketinin kırılmasıyla sert fiyatlamalar olabilir. Ancak onun
öncesinde 50 ve 100 SMA’ları direnç konumuna getiren paritede 1,2480 direncinin kırılmasıyla birlikte 1,2570 direncini takip
ediyor olacağız. Aşağıda ise 1,2358’in kırılmasıyla 1,2290 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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