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EURTRY Analizi
Euro Bölgesinden enflasyon ve işsizlik rakamları ve Türkiye’de ise Dış Ticaret Açığı rakamları takip edildi.
Enflasyon piyasaların beklentisi dahilinde yüzde 0.3 olarak açıklanırken, bir önceki rakam ise yüzde 0.4 idi. İşsizlik oranında ise değişim gözlenmedi ve yüzde 11.5 olarak açıklandı. Dün Avrupa Merkez Bankası Draghi açıklamalarında düşük
enflasyon riskine değinmiş ve ECB gerekli gördüğü takdirde ek enstrümanları kullanabileceklerini belirtmişti. Ayrıca
ECB’nin almış olduğu önlemlerle alakalı ise olumlu sinyaller aldıklarını ancak tam anlamıyla verimli bir tabloyu görebilmeleri
içinse zamana ihtiyaç duyduklarını belirtti. Türkiye tarafında ise Türkiye Dış Ticaret Açığı rakamları açıklandı. Ekim ayında
Dış Ticaret Açığı 6.25 Milyar Dolar olarak gerçekleşti ve son yedi ayın en düşüğünü gördü. Ekim ayında yüzde 15.8 azalarak 7 Milyar 429 Milyon Dolardan 6 Milyar 252 Milyon Dolara geriledi.
Teknik olarak incelediğimizde, EURTRY paritesi gün içinde en yüksek 2.7561 ve en düşük 2.7469 seviyelerini test etti. Gün
içinde takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmazken, EURTRY paritesinde 2.7560 seviyesine kadar yükselişlerin durumunda ikinci hedef 2.7623 olarak takip edilecek. Aşağı yönlü hareketler görüldüğünde ise 2.7469 ve 2.7425 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:
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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