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EURUSD GUN İÇİ ANALİZİ
Geçtiğimiz hafta Yunanistan’ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde Stravos Dimas’ın üçüncü turda da yeterli oy sayısına ulaşamamasıyla birlikte Yunanistan’da 25 Ocak’ta gerçekleşecek olan erken seçimin yolunu tutmuş oldu.
Yunanistan'daki seçimlerin sonucuna göre yani en son ki nabız yoklamalarında önde görülen sol Syrizia partisi
lideri Aleksis Tsipras ile koalisyon hükümetinin seçiminin sonucuna bağlı olarak Yunanistan'ın Euro Bölgesinden ayrılıp ayrılmaması Euro Bölgesinin gündemine oturmuş durumda.Alman gazetesi Der Spiegel’e göre
Syriza’nın seçimleri kazanması halinde Yunanistan’ın Euro Bölgesinden çıkmasını kaçınılmaz görürken; Alman
Hükümetinin Yunanistan’ın Euro Bölgesinde kalma tutumunu değiştirdiğine işaret etti. Ancak bugün öğleden
sonra Alman Hükümet Sözcüsü Almanya’nın Yunanistan’a duruşunda bir değişiklik olmadığını özellikle açıkladı.
Yunanistan’ın mevcut Başbakanı Antonis Samaras ise seçimden çıkacak sonucun hem ülkenin hem de Euro
Bölgesi üyeliğinin kaderini ekileceğini açıklamasıyla ülkedeki seçimin farklı bir ivme kazandığını gözler önüne
seriyor.
Geçtiğimiz hafta ECB Başkanı Mario Draghi’nin Euro Bölgesindeki risklerin 6 ay önceye göre artığını açıklamasıyla hız kazanan ülke tahvili satın alımının ne zaman başlayacağı ise merak konusu. ECB Başkanı Draghi; bu
sabah ülke tahvil alımı kararının bu hafta açıklanacak olan Euro Bölgesi enflasyon rakamlarına bağlı olacağının
sinyallerini verirken; Bugün açıklanacak olan Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisi olan Almanya’nın TÜFE’sini
yakından takip ediyor olacağız. Aynı zamanda bu sabah açıklanan ve Euro Bölgesi ekonomisine için yatırımcı
güvenini belirleyen Sentix Yatırımcı Güveni son çeyrekteki performansına göre önemli toparlanmalar göstererek

–1,0 piyasa beklentisinin üzerinde 0,9 seviyesinde gerçekleşti. Bugün ABD tarafında ise açıklanması bek-

lenen önemli bir veri bulunmuyor. Euro Bölgesindeki karışık durumun biraz da olsa seçimlerden sonra toparlanma göstermesi bekleniyor diyebiliriz.
Seçimlerle ve Yunanistan’ın Euro Bölgesinden çıkması hakkındaki spekülasyonlarla birlikte EUR değer kaybetmeye devam ederken; Dolar Endeksindeki artış EUR/USD paritesini aşağın yönlü baskılamaya devam ediyor.
Geçtiğimiz haftalarda sakin Noel ve Yılbaşı nedeniyle sakin görünümün hakim olduğu piyasalarda bu hafta ise
görünüm oldukça kalabalık ve karışık.
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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.

05 Aralık 2015

Teknik Görünüm
Teknik açıdan bakıldığında ; aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü EURUSD paritesinde kanalın alt bandı ve bir
önceki dip seviyesi olan 1,1880 ‘ın altına sarkması durumunda 1,1845 ve 1,1765 seviyeleri takip edilecekken;
yukarı yönlü hareketlerde ise 1,1933 seviyesinin üzerinde kanalın üst bandı olan 1,1981 seviyesini takip ediyor
olacağız.
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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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