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EURUSD HAFTALIK TEMEL/TEKNİK GÖRÜNÜM
Avrupa Merkez Bankası’nın yaklaşık 1 yıldır devam eden stres testinin sonuçları, piyasalar tarafından
takip edildi. 2013 Aralık verilerine göre, 25 Banka sınıfta kalırken, toplam 25 Milyar Euroluk sermaye
açığı olduğu duyuruldu. Testten kalan 25 bankanın 12’sinin zaten sermaye artırımını gerçekleştirdiği,
kalan 13 bankanın ise sermaye açığının devam ettiği belirtildi.
Stres testinin ardından Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s değerlendirmede bulundu. Stres
testinin Euro Bölgesi’nde ki bankaların dayanıklılığını gösterdiğini açıkladı. Ayrıca Euro Bölgesinde
bankacılık sektöründe güven ortamının sağlanmasının biraz daha zaman alacağı ifade edilirken,
stresi geçemeyen bankaların da ileride sermaye açıklarını kapatabileceğini de ifadelerinde yer verdiler.
Avrupa’da IFO rakamları açıklandı. IFO iş dünyası beklentiler endeksi Ekim ayında 98.9 puanın altında 98.3 puan olarak açıklandı. IFO iş dünyası endeksi ise Ekim ayında 103.2 ile beklentilerin altında
gerçekleşti. Açıklanan rakamların ardından IFO tarafından yapılan açıklamalara dikkat çekildi. Alman
ekonomisinin yeniden bozulduğunu, imalatçıların ihracat konusundaki iyimserliklerinin ılımlı düzeyde olduğunu belirtti. Ayrıca Alman ekonomisinde 4.çeyrekte sıfır büyüme beklediklerini de vurguladılar. IFO rakamlarının ardından EURUSD paritesinde pek fazla bir volatilite yaşanmadı.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Praet açıklamaları takip edildi. Euro Bölgesinde 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 ve buna rağmen ECB’nin modellerinin çok daha düşük rakamlar verdiğini belirtti.
Almanya’da TÜFE rakamları beklentileri karşılayamadı. Ekim ayında aylık bazda yüzde 0.3 gerilerken,
yıllık bazda yüzde 0.8 artış gösterdi. Piyasalarda beklenti aylık bazda yüzde 0.1 gerilemesi, yıllık bazda ise yüzde 0.9 artış göstermesi yönündeydi.
Euro Bölgesinde enflasyon rakamlarını almadan, JP Morgan Euro Bölgesi için enflasyon tahminini
düşürdü. Euro Bölgesi için Ekim ayı yıllık enflasyon tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Euro Bölgesinin Ekim ayı için yıllık enflasyon tahminini yüzde 0.4’ten yüzde 0.3’e indirdiler. Aşağı yönlü revizenin
sebeplerini ise İspanya ve Almanya’da beklentileri karşılayamayan enflasyon rakamları olarak açıkladılar.
JP Morgan’ın aşağı yönlü revizesinden sonra aldığımız Euro Bölgesi TÜFE rakamlarına baktığımızda,
yıllık bazda yüzde 0.4 ile beklentiye paralel olarak gerçekleşirken, işsizlik oranında ise değişim gözlemlenmeyerek yüzde 11.5 olarak açıklandı.
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Amerika tarafına gelirsek, geçtiğimiz haftanın en önemli gündemi 28-29 Ekim tarihlerinde yapılan
FOMC Toplantısıydı. FED, varlık alım programını sonlandırırken, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.
Toplantının ardından yapılan açıklamalarda, istihdam piyasasında atıl kapasitenin kademeli şekilde
azaldığını, sağlam istihdam artışları ile işsizlik oranının düştüğünü, faiz oranlarıyla ilgili ise “ kayda değer zaman” için düşük kalmaya devam edeceği belirtildi. Ayrıca, ekonomi ve istihdam görünümünün
dengeli olmaya devam ettiği de açıklandı.
FOMC toplantısı, piyasaların beklentisi dahilinde sonuçlandığından, Dolar endeksinde yukarı yönlü
hareketler görüldü ve Dolar endeksi güçlü gördüğümüz 86.10 seviyesini yukarı yönlü kırarak 87.00
seviyelerini test etti. Dolar endeksinde ki güçlenme EURUSD paritesinde satış baskısını hızlandırdı.
FOMC toplantısı öncesinde 1.27 seviyelerinde işlemler gördüğümüz EURUSD paritesi 1.26 seviyelerine oradan da 1.2500 seviyesinin altına sarktı.
Bu haftaya bakarsak, Avrupa’nın en önemli gündemi “6 Kasım” tarihinde yapılacak olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Kurulu toplantısı olacak.
HAFTANIN EKONOMİK TAKVİMİ (AVRUPA&ABD):

ABD
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GRAFİK1:DOLAR ENDEKSİ

Kaynak:Matriks
Teknik olarak baktığımızda, EURUSD paritesi geçtiğimiz haftaya 1.2673 seviyesinden işlem görmeye
başladı ve hafta genelinde en düşük 1.2487 ve en yüksek 1.2769 seviyelerini test etti. Ve haftayı 1.2523
seviyesinden kapattı. Bu haftaya ise 1.2506 seviyesinden işlem görmeye başlayan parite gün içerisinde
1.2440 ile günün en düşüğünü test etti. Geçtiğimiz hafta FOMC toplantısı sonrası Dolar endeksinde ki
yükseliş EURUSD paritesinde de satış baskısını hızlandırdı. Dolar endeksinde geçtiğimiz hafta 86.10
seviyesini takip etmiştik. Şu anda ise 86.90 destek konumuna gelmişken, yukarı yönlü hareketlerin devamında 87.35 ve 87.70 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. EURUSD paritesinde 1.2530 seviyesi
kırılırsa 1.2570 seviyesine kadar yükselişlerin devamında 1.2600 seviyesi yeniden test edilebilir. Aşağıda ise 1.2530’un altında 1.2470 ve 1.2420 destek seviyeleri olarak takip edilecek.
GRAFİK2 :EURUSD

Kaynak:Matriks
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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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