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EURTRY ANALİZİ
Almanya’dan ZEW verileri beklentilerin çok üzerinde açıklandı. Aralık ayında Almanya ZEW Ekonomik beklenti endeksi
20.0 puanlık beklentinin üzerinde 34.9 puan, ZEW Cari Durum endeksi ise 5.0 puanlık beklentinin üzerinde 10 puan olarak açıklandı. Beklentilerin çok üzerinde açıklanan verilerin ardından ZEW tarafından açıklamalar takip edildi. Açıklamalarda, Almanya ekonomisinde iyimser bir tablo olduğunu, Almanya ekonomisine güvenin yavaş yavaş geri geldiğini, bu
güvende ki artışın iki nedeni olduğunu, bunlardan ilki zayıf Euro ikincisi ise düşük petrol fiyatları olarak değerlendirildi.
Büyümenin öncü göstergeleri olarak kabul edilen İmalat-Hizmetler PMI rakamları da ZEW verisinden önce takip edildi.
Euro Bölgesinden hem İmalat hem de Hizmetler PMI rakamları beklentilerin üzerinde gelirken, Almanya’da ise Hizmetler
PMI beklentinin altında 51.4 puan, İmalat PMI rakamı ise beklentinin üzerinde gerçekleşti.
Yurtiçinde artan siyasi gerginliğin etkisinden kaynaklı TL varlıkların olumsuz etkilenmesi, EURTRY paritesinde de yukarı
yönlü hareketlere neden olmaya devam ediyor. Gün içerisinde 2.97 seviyelerine kadar yükselen paritede 2.9549 seviyesine yeniden yükselişler görüldüğünde 2.9701 seviyesi takip edilecek. Bu seviyenin üzerinde ise 2.9841 direnç noktamız.
Aşağı yönlü hareketlerde ise 2.9212 ilk destek noktamız. Bu seviyenin altında ise 2.8943 seviyesi hedeflenebilir.
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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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