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EURTRY Analizi
Yurtiçinde dün OECD’den gelen açıklamalar takip edildi. Türkiye için bu yılki büyüme beklentisini yüzde 2.8’den yüzde 3.0’a
çıkarırken, gelecek yıl için yüzde 4.0’dan yüzde 3.2’ye çekti. 2016 yılı içinse yüzde 4.0 büyüme beklediklerini açıkladı. TÜFE beklentisini bu yıl için yüzde 8.0’dan yüzde 9.0’a, 2015 yılı için yüzde 6.5’ten yüzde 7.4’e çıkardıklarını belirtti. İşsizlik
oranı beklentisini ise 2014 yılı için yüzde 9.8’den yüzde 9.9’a, 2015 yılı içinse yüzde 9.6’dan yüzde 10.1’e çıkarıldı.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin, yarın Türkiye Tüketici Güvenini Cuma günü ise Türkiye’nin Dış Ticaret Açığı rakamını takip ediyor olacağız.
Avrupa tarafında ise bugün açıklanan Fransa ve İtalya Tüketici Güven endekslerinde, Fransa’nın ki beklentilerin üzerinde
gerçekleşirken, İtalya’nın ki beklentilerin altında kaldı. Açıklanan veriler parite üzerinde çok etkili olmadı. Yarın ise Avrupa
tarafında volatilitenin yüksek olacağı bir gün diyebiliriz.
Teknik olarak incelediğimizde, 2.7699 seviyesinden işlem görmeye başlayan EURTRY paritesi gün içinde en yüksek
2.7752 ve en düşük 2.7691 seviyelerini test etti. Hem Avrupa hemde Türkiye’de veri akışının sakin olduğu günde EURTRY
paritesinde 2.7796 seviyesine kadar yükselişler gözlemlenirse 2.7904 seviyesi ikinci hedef olarak takip edilmeli. Olası geri
çekilmelerde ise ilk hedef 2.7619 ve ikinci hedef 2.7560.
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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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