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EUR/USD
Euro Bölgesine baktığımızda Avrupa Merkez Bankası üyesi Constancio yaptığı açıklamalarda bilançonun 2012 yılı başlarındaki seviyesine yönlendirmesini beklediklerini böyle olmaması halinde daha büyük ve daha likit bir piyasa olan ikincil piyasalardaki ülke tahvilleride dahil olmak üzere başka varlık alımlarını gözden geçirmek zorunda kalacaklarını söyledi. Devlet
tahvili alımı konusunda yetkilerinin yeterliliği dahilinde alım yapabileceklerini kaydeden Constancio ECB’nin gerektiğinde ek
teşvik kararı alabileceğini ifade etti. ABD tarafında bugünkü verilere baktığımızda ise Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri %0,5
beklenirken %-0,9 olarak beklentilerin altında açıklandı. Dayanıklı Mal Siparişleri ise %-0,4 beklenirken %0,4 ile pozitif gerçekleşirken Haftalık İşsizlik Başvurularının 287K (Bin)’in üzerinde 313K (Bin) ile beklentilerin hayli üzerinde geldiğini gördük. ABD
tarafında tüketim tarafını yani hanehalkı harcamalarını ilgilendiren ve enflasyon verisi için önemli veri olarak gördüğümüz Kişisel Gelir rakamlarının %0,4’ün altında %0,2 Kişisel Gider rakamlarının da yine aynı şekilde %0.4’ün altında %0,2 ile beklentilerin altında gerçekleştiğini gördük. Diğer verilere baktığımızda Chicago PMI Endeksi 60,8’e gerilerken Michigan Tüketici Güveni
‘de son 7 yılın zirvesi olan 89,4’ten 88,8’e gerilediğini izledik. Michigan Enflasyon verisi %2,6’dan %2,8 yükselirken konut tarafına baktığımızda Yeni Konut Satışlarının 471K (Bin)’den 458K (Bin)’e gerilediğini yine Bekleyen Ev Satışlarının da %0,9 beklenirken %- 1.1 azaldığını gördük. Teknik olarak baktığımızda daha önce 4 kez denediğimiz ve kırmızı ile gösterdiğimiz direnç çizgisine tekrardan test etme aşamasındayız. 1,2570 direncinin kırılması halinde alış baskısı altına girecek olan paritede 1,2570’in
üzerinde 1,2725 direnci test edilebilir. Aşağıda ise 1,2440’ın altında 1,2358 desteğine kadar düşüşler gerçekleşebilir. (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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