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EUR/USD
ABD’nin Şükran Günü nedeniyle kapalı olduğu piyasalarda Avrupa tarafından gelen fiyatlamaları izliyoruz ancak volatilitenin oldukça düştüğünü gözlemliyoruz. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin bugün yaptığı açıklamalara bakacak olursak aldıkları önlemlerin piyasaya etkilerini görebilmek için zamana ihtiyaç duyduklarını söylerken, uzun süreli düşük enflasyon
dönemi için ilave çözüm önerilerine gerek duymaları halinde ek olağan dışı enstrümanlar kullanmak için tüm ülkelerin oy
birliğine vardıklarını ifade etti. Enflasyonun 2015 ve 2016 yılı boyunca göstermesini bekledikleri artış öncesi önümüzdeki aylarda mevcut olan düşük seviyelerde kalabileceğine işaret etti. Draghi ayrıca ekonominin ılımlı toparlandığını ve büyümenin hala
bir dizi aşağı yönlü risklere bağlı olduğunu vurguladı. Bugün açıklanan verilere baktığımızda daha çok Almanya eksenli veri
akışının geldiğini görüyoruz. İspanya TÜFE rakamı %-0,3’ün altında %-0,4 gelirken Almanya TÜFE rakamının ise %0,0 ile beklentiler paralelinde kaldığını, Almanya İstihdam Değişiminin ise –1K (Bin)’in altında –14K (Bin) ile pozitif geldiğini gördük. Teknik
açıdan baktığımızda ise 1,2570’in üzerinde 1,2631 direncine doğru yükselişler görülebilir. Aşağıda ise 1,2462’nin altında
1,2400 desteğine kadar geri çekilmeler 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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