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EURTRY Temel/Teknik Görünüm
Yurtiçinde bu haftanın en önemli gündemi Perşembe günü yapılacak olan TCMB Para Politikası Kurulu
toplantısı olacak. Piyasalarda beklenti faiz oranlarında ve para politikasında değişikliğe gidilmeyeceği yönünde. Ancak MB sürpriz bir şekilde yapacağı herhangi bir adım TL varlıklar üzerinde etkili olacaktır.
Bugün Avrupa tarafında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi açıklamaları takip edildi.
ECB’nin ihtiyaç olması halinde, ek gevşeme tedbirleri almaya hazır olduklarını yine vurguladı. ECB’nin
bugüne kadar çok şey yaptığını ve daha fazlasını da yapabileceklerini yineledi. Ancak bu yapılanlara rağmen para politikasının her problemi çözmesi beklenemez olduğunu da söyledi. Euro Bölgesi ekonomisinde büyüme ivmesinin yazdan bu yana zayıfladığını, ekonomik görünüm için risklerin aşağı yönlü devam
ettiğini ifade ederken, ancak bu duruma rağmen, ılımlı toparlanma için beklentilerin devam ettiğini, 2015
ve 2016’da ılımlı büyüme beklediklerini de belirtti.
Yarın Avrupa’da Almanya ve Euro Bölgesinden ZEW Ekonomik endeks rakamlarını takip ediyor
olacağız.
Teknik olarak, güne 2,7982 seviyesinden başlayan EURTRY gün içerisinde en düşük 2,7738 ve en yüksek 2,8021 seviyelerini test etti. Direnç seviyelerine baktığımızda, 2.8150 ve 2.8400 seviyelerini takip ediyor olacağız. Olası geri çekilmelerde ise 2.7775’in altında işlemler devam ederse 2.7430 seviyesine kadar
düşüşler gözlemlenebilir.
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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