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EURTRY ANALİZİ
4 Aralık tarihinde yapılan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Kurulu toplantısının ardından ECB üyelerinden
açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bugünde ECB üyesi Hansson açıklamaları takip edildi. Açıklamalarında, parasal genişlemenin etkisinin küçük olduğunu, ayrıca finansal istikrar için riskler taşıdığını da belirtti. ECB’ye verilmiş yetkiler içinde
yapılabilecek ne varsa yapmaya istekli olduklarını, Haziran ve Eylül ayında alınan tedbirlerin etkilerini görmek için daha
fazla zaman tanımaları gerektiğini de savundu. Ocak ayında yapılacak olan Avrupa Merkez Bankası toplantısında ise
ECB’nin parasal genişleme kararı alıp almayacağını da söylemek için çok erken olduğunu da ifadelerinde yer verdi.
Yurtiçinde bugün Büyüme rakamı takip edildi. Yüzde 2.9 beklenen rakam yüzde 1.7 ile beklentilerin çok altında gerçekleşti. Ardından Merkez Bankası Başçı 2015 yılı Para ve Kur Politikası konulu basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda,
para politikasında sağlam duruşu sürdürmeye devam edeceklerini, enflasyonun bu yıl %8.9 hedefinin biraz altında gerçekleşebileceği yönünde olduğunu, 2015 yılında dış dengede belirgin iyileşme olmasını beklediklerini, şu an içinde dış
dengede sürekli ve kademeli iyileşme sürecinin olduğunu da ifadelerinde yer verdi. Eğer FED kendi politikasıyla ilgili atacağı herhangi bir adım için Türkiye tarafında olumsuz etkilenmemesi adına, hazırlıkların tamam olduğunu ve FED’in her
türlü atağına karşı hazır olduklarını da vurguladı.
Yarın Türkiye’de Cari Açık rakamı ve Avrupa’da Almanya’dan TÜFE ve ECB Aylık Rapor açıklanacak.
Teknik olarak bakıldığında, 2.8012 seviyesinin üzerinde 2.8082 ve 2.8138 seviyeleri takip edilecek. Aşağı yönlü hareketlerde ise 2.7908 ve 2.7853 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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