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EURTRY Analizi
Avrupa Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı sonuçlandı ve faiz oranlarında değişikliğe gidilmedi. Sonrasında
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi açıklamaları takip edildi. Draghi açıklamalarında, Euro Bölgesi projeksiyonları
düşük enflasyon ve zayıf büyümeye işaret ettiğini, açıklanan zayıf ekonomik verilerle bunu gördüklerini açıkladı. ECB almış
oldukları tedbirlerle ilgili ise daha zamanlarının olduğunu hemen yeni kararlar almayacaklarını da belirtti. Petrol fiyatları
dolayısıyla enflasyonun daha da düşebileceğini, bu sebepten enflasyon trendlerine etkileri konusunda tetikte olacaklarının
da altını çizdi. Ayrıca ECB, Büyüme ve TÜFE beklentilerini aşağı yönlü revize etti ve bunda en önemli sebebin Avrupa’dan
gelen olumsuz dataların olduğunu da vurguladı. 2014 yılı için TÜFE beklentisini %0.6’dan yüzde 0.5’e , büyüme beklentisini
ise %0.9’dan %0.8’e çekti. Türkiye tarafında ise, Reel Efektif Döviz Kuru açıklandı. TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz kuru Kasım ayında 113.99 olarak gerçekleşti. Bir önceki rakam ise 110.43’ten 110.42’ye revize edildi. ÜFE Bazlı reel efektif kuru
endeksi ise Kasım ayında 111.76 olarak açıklandı.
Yarın ise Moody’s Türkiye’ye ilişkin değerlendirme raporu yayınlayacak. Avrupa tarafında ise Euro Bölgesi’nden
3.çeyrek Büyüme rakamını takip ediyor olacağız.
Teknik olarak baktığımızda, EURTRY paritesinde ECB Başkanı Draghi’nin konuşmasıyla birlikte yukarı yönlü hareketler
görüldü. 2.75 seviyelerinden 2.77 seviyelerine kadar yükselişler gözlemlenen paritede 2.7767 seviyesinin üzerinde 2.7815
seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 2.7665 ve 2.7578 destek seviyelerimiz.
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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:
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 burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu 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.
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