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EURTRY TEMEL/TEKNİK GÖRÜNÜM
Dün Avrupa’da IFO rakamları açıklandı ve açıklanan rakamlar beklentileri karşılamadı. Veri sonrası IFO tarafından
gelen açıklamalarda, Alman ekonomisinin yeniden bozulduğunu, imalatçıların ihracat konusundaki iyimserliklerinin ılımlı düzeyde olduğunu belirtti. Açıklanan banka stres testlerinin kısa vadede krediler üzerinde etki yapmayacağını ayrıca Alman ekonomisinde 4.çeyrekte sıfır büyüme beklediklerini de vurguladılar. Gelen rakam ve sonrasındaki açıklamalar EURTRY tarafında volatilite yaratmadı. Parite dün 2,8326-2,8373 bandında hareket etti.
Yurtiçinde dün Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı takip edildi. Reel Kesim Güven Endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre 0.7 puan azalarak 106.9 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi ise bir önceki aya göre 2.1 puan artış göstererek 110.1 seviyesinde oldu. Kapasite
Kullanım Oranı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre 1.5 puan azalarak 74.9 seviyesinde gerçekleşti. İmalat Sanayi Genelinde Mevsimsellikten Arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı ise bir önceki aya göre değişmeyerek %74
seviyesinde kaldı.
Bugün ise sabah saatlerinde, Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisti Praet, Euro Bölgesi’nde deflasyon yaşanması riskinin sınırlı olduğunu ve ECB rakamlarının IMF’in rakamlarından daha düşük bir olasılığa işaret ettiğini söyledi. Deflasyon riskinin sınırlı olduğunu ancak IMF’in Euro Bölgesinde deflasyon olasılığını yüzde 30 olarak gördüğünü, ancak ECB’nin modelleri çok daha düşük rakamlar verdiğini belirtti.
Bugün hem Avrupa hem de Türkiye’de veri akışı sakin. Teknik olarak baktığımızda, 2,8326 seviyesinden işlem görmeye başlayan EURTRY paritesi en düşük 2,8309 ve en yüksek 2,8372 seviyelerini test etti. Bugün için 2,8358 seviyesinin üzerinde 2,8437 seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir. Aşağıda ise 2,8303 ve 2,8250 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:
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız kaynaklardan derlenmiş olup, 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.
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.”
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