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EUR/USD
Piyasalarda beklenen FED toplantısı yapıldı. Fed 2008’de başlamış olduğu para basma hikayesini sonlandırdı. Daha önce ki
toplantılarda belirtildiği gibi FED Tahvil Alım Programını sonlandırdı. Faizleri %0,25 seviyesinde bırakan FED faiz artırımları konusunda ise kayda değer bir süre faizlerin düşük tutulmaya devam edeceğini söyledi. İstihdam piyasasıyla ekonomik görüntünün aynı ve ılımlı seyrettiği söylenen raporda enflasyonda %2’nin altında kalmaya devam edileceği risklerin aşağı yönlü olduğunu ve aşağı düşen petrol fiyatlarının küresel talebi yavaşlatarak enflasyonu aşağı yönlü baskıladığı vurgulandı. Bugünkü gelen ABD’den Büyüme rakamı ise % 3,1 beklenirken %3,5 ile beklentilerin üstünde geldiği ve ABD ekonomisinin toparlanmaya
devam ettiği algısı yükselmeye başlandı. Haftalık İşsizlik Başvuruları ise 284K (Bin)’lik başvuruların üstünde 287K (Bin) geldi.
Euro Bölgesi’nde ise Almanya’dan TÜFE rakamı %-0,3 ile beklentinin altında kaldığı açıklanırken İspanya’dan TÜFE rakamı da %
0,0’lık beklentinin altında %-0,1 gerçekleşirken son dönemde enflasyonun aşağı yönlü olmaya devam ettiği görüldü. İspanya’da ise Büyüme rakamı %0,5 ile beklentiler dahilinde geldi. Teknik olarak baktığımızda FED’in kararıyla birlikte DOLAR ENDEKSİ’nin yükselmesiyle paritede de sert satış gördük. Bugün için baktığımızda ise 1,2637’nin üstünde 1,2700 seviyesine kadar yükselişler görülebilir. Aşağıda ise 1,2545’in altında ise 1,2499’a kadar düşüşler görülebilir. (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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