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EURTRY Temel/Teknik Görünüm
Bugün piyasalarda veri akışının sakin olmasına rağmen Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin açıklamaları takip edildi. Açıklamalarında, enflasyonun mümkün olduğu kadar çabuk yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Bunun sağlanması içinde
ihtiyaç duyulduğunda, varlık alım programının genişletileceğini de ekledi. Büyüme ve enflasyonu yeniden güçlü bir yola
getirmeyi sağlayacak politikalara sahip olduklarını, eğer bunlardan istedikleri sonucu alamazlarsa da , enflasyona yönelik
başka risklerle karşılaştıkları durumda da, politikayı değiştirip, baskıyı arttıracaklarını ve müdahale kanallarını bile genişletebileceklerini ifadelerinde yer verdi. Her konuşmasında da ifade ettiği gibi, ECB’nin fiyat istikrarını sağlama hedefini yerine
getirmede yeni enstrümanları kullanmaya hazır olduğunu da açıkladı.
Veri akışı olarak sakin olan günde, piyasalar S&P’nin Türkiye’nin değerlendirmesini bekliyor. Bugün yurtiçi tarafında önemli
olan S&P’nin değerlendirmesi TL varlıklar üzerinde etkili olabilir bu da EURTRY paritesinin seyri açısından da önemli olacaktır.
Mario Draghi’nin konuşmasıyla birlikte EURTRY paritesinde de aşağı yönlü hareketler gözlemlendi. Ve parite 2.7845 seviyelerinden işlem görmeye başlayan parite konuşmayla birlikte 2.77 seviyelerine gerilemeye başladı ve şu anda 2.75702.7580 bandında işlemler görülüyor.
Teknik olarak, 2.7560 ve bu seviyenin altında 2.7285 seviyesini takip ediyor olacağız. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2.7730
ve 2.7900 direnç 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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