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EURUSD Haftalık Görünüm
4 Aralık tarihinde sonuçlanan Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı sonrası ECB üyelerinden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Hepsinde ki ortak düşünce, Haziran ve Eylül aylarında alınan tedbirleri değerlendirmeleri için hala zamanlarının olduğu, ancak olağanüstü durumlar halinde ECB’nin ek enstrümanlarının elinde olduğunu ve kullanabileceklerini de
ifadelerinde yer veriyorlar. ECB üyelerinin açıklamalarına özetle bakacak olursak,



Nowotny, ECB’nin varlık alım programını devlet tahvillerini de içerecek şekilde uzatmanın ekonomik zayıflıkları
giderme konusunda önemli bir rol oynayabileceğini açıkladı.



Makuch, parasal genişleme olarak tanımlanan devlet tahvil alımının gelecek yıl başlaması olasılığının artmakta
olduğunu söyledi. ekonomik beklentilerin negatif döndüğü zamanlarda, geleneksel olmayan tedbirlere ihtiyacın
arttığını, ayrıca ECB’de ki üyelerin çoğunun parasal genişlemeye taraftar göründüğünü de açıklamalarında yer
verdi.



Praet, ECB’nin düşük büyüme ve zayıflayan enflasyon beklentilerine karşı harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi.



Hansson, ECB’nin parasal genişlemesinin etkisinin küçük olduğunu, ayrıca finansal istikrar için riskler taşıdığını da
belirtti. Ocak ayında yapılacak olan Avrupa Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında ECB’nin parasal
genişleme kararı alıp almayacağını da söylemek için çok erken olduğunu da ifadelerinde yer verdi.



Coeure, ECB’nin enflasyonu orta vadede %2 hedefine geri getireceğini ikna edici şekilde kanıtlaması gerektiğini
belirtirken, bu durumun ancak diğer kurumlar ve hükümetlerin kendi üzerlerine düşeni yaptıklarında mümkün
olabileceğini de vurguladı.

Euro Bölgesi ekonomisini canlandırmak için yapılacak olan TLTRO ihalelerinin ilki 18 Eylül tarihinde yapılmıştı. İkincisi ise
11 Aralık tarihinde yapıldı. Euro Bölgesi bankalarına %0.15 sabit faizle 130 milyar Euro verildi. İkinci TLTRO ihalesinde
306 banka teklif verdi. Almanya’nın ekonomik kuruluşlarından olan IFO, Almanya için 2014-2015 büyüme tahminlerini
yukarı yönlü revize etti. Zayıf Euro ve petrol fiyatlarında düşüşe işaret eden kuruluş, Almanya için 2014 yılı büyüme tahminini %1.3’den %1.5’e çıkarırken, 2015 yılı içinse %1.5 olacağını öngördü. Euro Bölgesi’nde Sentix Güven Endeksi Aralık
ayında -2.5 seviyesinde gerçekleşerek -10.5 olan beklentiden daha olumlu bir performans sergiledi. Kasım ayında Sentix
Güven Endeksi -11.9 seviyesinde gerçekleşmişti. Almanya TÜFE rakamlarında değişim gözlemlenmedi. Aylık bazda %0 ve
yıllık bazda ise %0.6 olarak açıklandı. Avrupa’da Euro Bölgesi Endüstriyel Üretim rakamları %0,2’nin altında %0,1 gelirken,
İstihdam Değişikliği ise beklentiler paralelinde %0,2 düzeyinde gerçekleşti. Böylelikle Avrupa sanayisi 4. çeyreğe zayıf bir
başlangıç yapmış oldu.
ABD’de ise tüketime ve harcamaya yönelik olan verilerden Perakende Satışlar aylık bazda %0.4’lük beklentinin üzerinde
%0.7 olarak açıklanırken, Çekirdek Perakende Satışlar ise %0.1’lik beklentinin üzerinde %0.5 olarak gerçekleşti. Gelen
ABD verileri beklentileri karşıladı. Haftalık olarak açıklanan işsizlik başvurularında da azalmalar görülmekte. İstihdam piyasası açısından olumlu bir tablo olarak değerlendirilebilir.
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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.

Sonuç olarak, haftanın en önemli gündemi 16-17 Aralık tarihlerinde yapılacak olan FOMC toplantısı. Bu toplantıda FED Başkanı
Yellen açıklamaları önem arz etmekte. Piyasaların merakla beklediği faiz artırımına yönelik Yellen’den sinyaller gelmesi piyasalarda volatiliteyi arttırabilir. Avrupa tarafında ise, enflasyon tarafı için önemli görülen Euro Bölgesinden TÜFE rakamlarını takip ediyor olacağız. Ayrıca Avrupa’da İmalat-Hizmet PMI rakamları EURUSD paritesinde hareketlilik sağlayabilir. Açıklanacak bu rakamlar
ülke büyümesi için öncü göstergeler olarak kabul edilmekte. İmalat tarafında 50 puanın üzerinde açıklanırsa o zaman ülke ekonomisinde iyileşme görüldüğü , 50 puanın altında kalırsa o zaman senaryo tam tersi olur ve ekonomide bozulma sinyalleri olarak
kabul edilir. Hem Avrupa hem de ABD’de veri akışı açısından yoğun olması EURUSD paritesinde de volatiliteyi arttıracaktır.
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EURUSD TEKNİK GÖRÜNÜM
Pariteye teknik olarak baktığımızda veri akışının oldukça yoğun olacağı bu haftada genel olarak DOLAR ENDEKSİ’ne paralel
fiyat hareketleri görebiliriz. Geçen haftada bahsettiğimiz gibi günlük grafikte RSI-MACD fiyat uyumsuzluğumuz bize yukarıyı
işaret etmeye devam ederken grafikte oluşan takoz formasyonunun da üzerinde gelen günlük kapanış yukarısı için 2. sinyali
bize vermekte. Aşağıda 1,2358’in altında son gördüğümüz dip seviyesi olan 1,2246’ya kadar düşüşler görülebilir. Yukarıda
ise 1,2484’ün üzerinde önce 1,2570 buranında kırılması halinde 1,2765’e kadar yükselişler izleyebiliriz. Dolar endeksinde
88.20 seviyesinin altında 87.50 seviyesini takip ediyor olacağız. Eğer 87.50 seviyesini kırarsa Dolar endeksinde trendin değiştiğini söyleyebiliriz. Yukarı yönlü hareketlerde ise 89.20 ve 90.00 direnç noktalarımız.
GRAFİK:EURUSD

Kaynak:Metatrader
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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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