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EURTRY ANALİZİ
Avrupa Merkez Bankası (ECB) , varlık alım programının ilk haftasında 368 Milyon Euro harcamasının ardından 5 Aralık
tarihinde sona eren haftada 233 Milyon Euroluk Varlığa Dayalı Menkul Kıymet alımı (VDMK) gerçekleştirdi. İlk hafta 5.078
Milyar Euro tutarında teminatlı tahvil alımı yapan banka, 5 Aralık tarihinde sona eren haftada 3.126 Milyar Euro teminatlı
tahvil alımı yaptı. ECB, varlık alımlarını yavaşlatarak Bilanço tablosunu genişletmede zorlanıldığı sinyalini verdi. Draghi bu
konuyla ilgili açıklamasında, politika yapıcıların gelecek yılın başında mevcut önlemleri değerlendirecekleri dönemde,
bilanço tablosunu yükseltmek için ek teşvik önlemlerinin alınabileceği taahhüdü verdi.
Avrupa’da hala düşük enflasyon riski devam ederken, hem Avrupa Merkez Bankası üyesi hem de Avustralya Merkez Bankası Başkanı olan Nowotny, 2015 yılının ilk çeyreğinde Euro Bölgesi’nde enflasyonun daha da yavaşlayarak, deflasyon
tehlikesini artırabileceğini de belirtti. Draghi’nin geçtiğimiz hafta ECB toplantısı sonrasında yapmış olduğu açıklamalar
gibi, VDMK ve teminatlı tahvil alımlarının etkilerini bir süre daha izleyeceklerini ondan sonra gerekli görüldüğünde yeni
tedbirler alınması gerektiğini savundu.
TCMB son günlerde döviz kurlarındaki oynaklıkta görülen artış nedeniyle günlük döviz satım ihale tutarını en az 20 Milyon Dolardan en az 40 Milyon Dolara yükselttiğini açıkladı. Bugün yurtiçinde veri akışı sakin, yarın ise Türkiye’nin büyüme
rakamı takip edilecek. TL varlıklar üzerinde etkisi görülebilir.
Avrupa’da ve yurtiçinde veri akışının sakin olduğu günde EURTRY paritesinde 2.8009 seviyesinin üzerinde takip edilecek
iki direnç noktamız 2.8076 ve 2.8167 seviyeleridir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 2.7900 seviyesinin altına sarkması durumunda 2.7852 test edilecek ilk destek seviyemizken, 2.7753 seviyesi de ikinci destek seviyemiz olarak takip edilecek.
GRAFİK:EURTRY

Kaynak:Bloomberg

1

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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