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EURUSD HAFTALIK TEMEL/TEKNİK GÖRÜNÜM
Almanya’da IFO rakamları beklentileri karşıladı.
Almanya’da IFO iş ortamı endeksi 104.7 ile 103.0 puanlık beklentinin üzerinde, Almanya Ticari beklentileri 99.7 puan olarak
gerçekleşti.
Almanya beklentilere paralel olarak büyüme kaydetti.
Almanya ekonomisi, 3.çeyrekte sınırlı bir büyüme kaydetti. 3.çeyrekte %0.1 , yıllık bazda ise %1.2 olarak açıklandı. Açıklanan rakamların ardından tabloya bakıldığında, ülkede toparlanma gücünün risk altında olduğunu gösterdi. Euro Bölgesi
ekonomisindeki riskler ve Rusya ile yaşanan politik gerginliklerin etkisi, hem Almanya hem de Euro Bölgesinde büyümenin
kısıtlı olmasına neden olarak gösterilebilir.
Almanya’da istihdam piyasasında görünüm olumlu.
Almanya’da işsizlik oranı yüzde 6.6 olarak açıklandı. Piyasaların beklentisi yüzde 6.7 oranına yükselmesi seviyesindeyken,
açıklanan bu rakam istihdam piyasasındaki görünümün olumlu olduğunu göstermekte.
Almanya TÜFE rakamları beklentileri karşıladı.
Almanya’da TÜFE rakamları aylık bazda yüzde 0, yıllık bazda ise yüzde 0.6 oranında gerçekleşti. Aylık bazda açıklanan
rakamda toparlanma gözlemlenirken, yıllık bazda ise gerileme görüldü.

OECD Kasım ayı ekonomik görünüm raporunu yayınladı.
OECD dün yayınladığı raporda, Fransa’nın 2014 yılında yüzde 0.4,2015 yılında yüzde 0.8 ve 2016 yılında ise yüzde 1.5
büyümesini , Almanya’nın 2014 yılında yüzde 1.5, 2015 yılında yüzde 1.1 ve 2016 yılında ise 1.8 büyümesini beklediklerini , Euro Bölgesinde işsizlik oranının 2014 yılında yüzde 11.4, 2015 yılında ise yüzde 11.1 ve 2016 yılında ise yüzde 10.8
ve TÜFE’nin 2014 yılında yüzde 0.5, 2015 yılında yüzde 0.6 ve 2016 yılında yüzde 1.0 olmasını beklediklerini açıkladılar.
Euro Bölgesinde düşük enflasyon riski devam etmekte.
Haftanın son işlem gününde Avrupa’da Euro Bölgesinin enflasyon rakamları takip edildi. Yıllık bazda piyasaların beklentisi
doğrultusunda yüzde 0.3 olarak açıklanırken, bir önceki rakama göre düşüş görüldü. Avrupa Merkez Bankası Başkanı
Draghi’nin de vurguladığı gibi Avrupa’da düşük enflasyon riskinin hala devam ettiğini açıklanan rakamlarda da görebiliriz.
Euro Bölgesinde işsizlik oranında değişim gözlenmedi.
Euro Bölgesinde piyasaların beklediği gibi işsizlik oranı yüzde 11.5 olarak açıklandı. Açıklanan rakam bir önceki ayın rakamıyla aynı oranda gerçekleşti. Yani rakamda değişim görülmedi.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi açıklamaları yakından takip edildi.
ECB Başkanı Draghi yapmış olduğu açıklamalarında, almış oldukları önlemlere dair olumlu sinyaller aldıklarını ancak tam
anlamıyla bunun etkisini görebilmeleri için zamana ihtiyaç duyduklarını. Aynı zamanda Avrupa’da düşük enflasyon riskinin
devam ettiğini ve gerektiği takdirde ECB ek enstrümanları kullanabileceklerini yeniden vurguladı.
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ABD piyasaları Şükran günü dolayısıyla sakindi.
ABD’de piyasalar Perşembe tam gün kapalı olurken, Cuma ise yarım gün işlem gördü.
Tatil öncesi ise ABD’nin Büyüme rakamında artış gözlemlendi.
ABD 3.çeyrekte yüzde 3.9 oranında büyüme kaydetti. Piyasaların beklentisi yüzde 3.3 düzeyindeydi.
Enflasyon tarafında önemli veri seti olarak takip edilen Dayanıklı Mal Siparişleri açıklandı.
ABD Dayanıklı Mal Siparişleri aylık bazda yüzde 0.4 oranında artış gösterirken, Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri ise yüzde 0.9
oranında daralma gösterdi. Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri yüzde 0.2’den -%0.9’a geriledi.
Michigan rakamları yakından takip edildi.
Michigan Tüketici Güven beklentisi Kasım ayında 79.9 puan, Michigan Hassasiyeti 88.8 puan ve Michigan Enflasyon beklentisi
ise yüzde 2.8 oranında açıklandı.
Konut tarafında ise görünüm olumsuz.
Yeni konut satışları yüzde 0.4’den yüzde 0.7’ye artış göstererek 458 Bin olarak açıklandı. Bekleyen Konut satışları ise yüzde 1.1
oranında daralma göstererek 104.1 puana geriledi.
ABD’de açıklanan veriler sonrası Dolar endeksinde ki tabloya baktığımızda, büyümede ki olumlu görünüm piyasalarda sınırlı bir
şekilde fiyatlansa da, Dayanıklı Mal Siparişleri sonrası özellikle Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişlerinin kötü gelmesiyle Dolar endeksinde az da olsa aşağı yönlü hareketler gözlemlendi.
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Teknik olarak incelediğimizde, EURUSD paritesindeki sıkışma devam ediyor. Daha önce 5 kez denediğimiz yukarıdan gelen
direnç çizgimizin kırılması halinde 1,2510 direncinin kırılmasıyla birlikte 1,2577 direncine doğru yükselişler görülebilir. Özellikle
haftalık bazda 1,2577 direncinin üzerine çıkarsak sert alış baskıları gözlemlenebilir. Aşağıda ise 1,2423 desteğinin altında daha
önce 2 kez denediğimiz 1,2361 desteğine kadar düşüşler görülebilir. 1,2361’in altında satış baskısı artabilir. Dolar endeksinde
88.50 seviyesini takip ediyor olacağız. Bu seviyenin üzerinde kalıcı olunursa Dolar endeksinde yukarı yönlü hareketlerin devamı
gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise takip edilecek destek seviyelerimiz 87.76 ve 86.88.
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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:
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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