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EURUSD HAFTALIK TEMEL/TEKNİK GÖRÜNÜM
Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Para Politikası’nın Kurulu toplantısı 4 Aralık tarihinde sona erdi. ECB, faiz oranlarında
ve para politikasında değişikliğe gitmedi. Refinansman faizini %0.05’te bırakırken, mevduat faizini de %-0.20 düzeyinde bıraktı. Marjinal faiz oranını da %0.30’da sabit tutma kararı aldı. Toplantı sonrasında ECB Başkanı Draghi’nin açıklamaları yakından takip edildi. Draghi açıklamalarında, daha önce karar aldıkları gibi ipotekli teminatlı tahvil alımı ve
VDMK alımının Haziran 2016’ya kadar süreceğini ve buradaki amacın bilançoyu tekrardan 2012 yılı başına çekmek
olduklarını da vurguladı. Büyümenin Avrupa Bölgesinde yaşanan düşük talep ve jeopolitik riskler nedeniyle aşağı yönlü olduğunu vurgularken, bunun özel yatırımları aşağı yönlü çektiğini de sözlerine ekledi. Petrol fiyatlarının sadece
büyümeyi değil enflasyon tarafını da önemli ölçüde etkileyeceğini belirtirken, nakliyat harcamalarının, hava yolu giderlerinin ve ulaşım maliyetlerinin enerji maliyetlerini aşağıya çekmesinin büyümeye katkı yaptığını ancak bunun
enflasyon kanadında aşağı yönlü yaratacağı etkinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. 2014 büyüme rakamı %0.9’dan %0.8’e çekilirken, 2015 rakamı ise %1.6’dan %1’e ve 2016 rakamı da %1.9’dan %1.5’e revize edildi.
Enflasyon tarafında ise özellikle petrol fiyatlarının yakından takip edileceğini ,petrol fiyatlarının küresel talebi azalttığını ve enflasyonda aşağı yönlü riskleri artırdığını da vurguladı. 2.tur TLTRO ihalelerinin 11 Aralık tarihinde başlayacağını ve söylentilerin aksine 1.turdakinden farklı olmayacağını 1.tur TLTRO ihalelerindeki alım miktarının beklenti aralığının alt sınırında gerçekleştiğini de belirtti. Son olarak, bundan önceki attıkları adımların etkilerini görebilmek için biraz
daha zamanları olduklarını da ifadelerinde yer verdi.
Geçen haftanın en önemli gündemi ECB’nin Para Politikası Toplantısı ve sonrası ECB Başkanı Draghi’nin açıklamalarıydı. Normalde, Draghi konuşma yaptığı zaman EURUSD paritesinde satış baskısı hızlanırdı. Ancak bu toplantısında,
piyasaların beklentisinde dışında daha olumlu bir tabloyu anlattığı için EURUSD paritesinde alımlar hızlandı ve 1.2400
seviyesinin üzerinde işlemler görüldü.
Avrupa’da İspanya tarafından İmalat PMI rakamları pozitif gelirken Almanya, Fransa, İtalya PMI rakamlarının ise negatif geldiğini gördük. İspanya’nın 54.7 ile beklentinin üzerinde, Euro Bölgesinin ise 50.1 puan ile beklentinin altında
gerçekleşti. Enflasyon hedefi olan ülkede önemli bir veri seti olarak görülen Euro Bölgesinin Perakende Satışlar rakamları aylık bazda beklentiyi karşılamazken bir önceki rakama göre iyi gelerek %0.4, yıllık bazda ise 1.4 artış gösterdi.
Almanya’dan Fabrika Siparişleri %2.5 ile beklentilerin çok üzerinde gerçekleşti. Euro Bölgesinden Büyüme rakamlarını
aldık. 3.çeyrekte beklentilere paralel olarak %0.2, yıllık bazda ise %0.8 olarak gerçekleşti.
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ABD’de ise gözler Cuma günü açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam rakamı açıklandı. Piyasalarda beklenti 230 Bin
seviyesindeyken, 321 Bin ile beklentilerin çok üzerinde açıklandı. Açıklanan rakam sonrası piyasalarda volatilite arttı
Dolar endeksi 89.40 seviyesine kadar yükseldi ve Dolar diğer para birimlerine karşı değer kazandı. Tarım Dışı İstihdam öncesinde ise Çarşamba günü ADP Özel Sektör İstihdam rakamını takip ettik. 221 Bin beklenen rakam 208 Bin
olarak gerçekleşti ve beklentileri karşılayamadı. ABD’de İşsizlik oranı ise %5.8 ile beklentiler dahilinde açıklandı. Tarım Dışı İstihdam iyi gelmesi istihdam piyasasındaki görünümün de olumlu olduğu sinyallerini veriyor diyebiliriz. Tarım Dışı İstihdam sonrası FOMC üyelerinden Mester açıklamalarında, gelen Tarım Dışı İstihdam verisinin iyi gelmesi
istihdam tarafında toparlanma sinyalleri verdiğini ve enflasyon tarafında da toparlanma görüldüğünde FED’in faiz
artırımına gideceği sinyallerini aldık. Ayrıca piyasalar Salı günü FED Başkanı Janet Yellen’nın konuşmasını bekledi ancak Yellen ABD ekonomisine ve para politikasına dair herhangi bir açıklamalada bulunmayınca piyasalarda da bu
durumun haliyle etkisini görmedik.
Pariteye teknik açıdan baktığımızda takoz oluşturan paritede takozun dip noktası 1,2221 olarak görüyoruz. Bundan
sonra ABD’nin daha ön plana çıkmaya başlayacağı ekonomik ortamda DOLAR ENDEKSİ’ndeki fiyatlamaların parite
üzerinde belirleyici olacağını düşünüyoruz. DOLAR ENDEKSİ’nin 89,70’in üzerine çıkması halinde 1,2221’in aşağı yönlü
kırılma olasılığı artarken Orta Vade de paritede 1,1500’lere doğru salınımlar gözlemlenebilir. Ancak DOLAR ENDEKSİ’nde 89,70’lerin üzerinde kalıcı bir şekilde tutunamamamız halinde ise paritede yukarı yönlü hareketler başlayabilir.
Özellikle günlük bazda baktığımızda takozla birlikte uyumsuzluk oluşturan paritede 1,2450’nin üzerinde 1,2577 direncine doğru sert yükselişler görülebilir.
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HAFTANIN EKONOMİK TAKVİMİ—AVRUPA&ABD
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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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