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EURO BÖLGESİ SANAYİ ÜRETİMİ ve EUR/USD

Bugün Avrupa’da açıklanan en önemli veri Sanayi Üretimiydi. Yıllık bazda %1.7 , aylık bazda ise %0.2
artış gösterdi. Ekonomik büyümeyle sanayi üretimi arasında sıkı bir korelasyon var. Grafikte sanayi
üretimi ile büyüme arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır. Ancak aşağıdaki Grafikte’de görüldüğü üzere mevcut durumda Avrupa’nın yumuşak karnı olan enflasyon yaratamama durumu ve akabinde Japonya’nın 2002-2006 dönemine olan benzerliğinden ya Sanayi Üretiminde bir geri çekilme ya da Büyüme’de aşağı yönlü bir hareket beklenebilir (Grafik 1). Bu yüzden ATIG olarak bugün açıklanan Sanayi Üretimi’nin olumlu etkisinin Euro üzerinde etkisinin kısıtlı olacağını düşünmekteyiz.
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IMF’nin Bahar Toplantılarında konuşan Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Mario Draghi, güçlü Euro
konusundaki uyarılarını sürdürdü. Euronun daha da güçlenmesinin, Avrupa Merkez Bankasının enflasyonda düşüşü engellemek için ek parasal gevşemeye gitmesini tetikleyeceği uyarısında bulundu. Kurda bir güçlenmenin daha fazla parasal teşviği gerektirdiğini, bu durumunda fiyat istikrarında önemli
bir boyut olduğunun altını çizdi. En son yapılan ECB toplantısında, faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmeyen Draghi , ECB’nin gerektiği anda müdahale yapabileceğini de her konuşmasında belirtmektedir. Bu konuşmanın ardından da piyasalar ilk tepki olarak Euro’yu satsalarda daha önceki toplantı ve konuşmalar sonrasında da olduğu gibi Draghi’yi test edecektir. Konuşma ile eylem arasındaki
zaman farkı açıldıkça USD EUR karşısında beklenen kırılmasını gerçekleştiremiyor. Bu arada FED Başkanı Yellen’den gelen kafa karıştırıcı ve FED’in para politikalarını tekrar belirsiz bir noktaya sürükleyen
konuşma/tutanak ikilemi ise USD likiditesinin bolluğuna işaret ettiğinde, ortaya çıkan durum tam anlamı ile bir kaos.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir.
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An itibarı ile 1.3824 seviyesinde trade eden EUR/USD paritesi 1.3850 altında kapanış yapmadan
trend reversaldan konuşmak imkansız. 1.3850 altında birkaç kapanış yeni destek olarak karşımıza 1,3765 seviyesini çıkaracaktır.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir.

