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EURUSD HAFTALIK TEMEL/TEKNİK GÖRÜNÜM
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi faiz oranlarının uzun bir süre daha düşük kalmasını beklediklerini açıkladı.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi dün yaptığı açıklamada Euro Bölgesi’ndeki işsizlik oranının kabul edilemez olduğunu ve faiz oranlarının uzun bir süre daha düşük kalmasını beklediklerini belirtti.
ECB’nin bilançosunu genişletmeye kararlı olduğuna dikkat çeken Draghi, orta vadeli enflasyon beklentileri
kötüleşirse ek politika önlemleri alınabileceğini ifade etti.

ECB aylık bültenine göre analistler enflasyon tahminini Eylül ayına göre aşağı çektiler.
Geçtiğimiz hafta açıklanan ECB aylık rapora göre; analistler Euro Bölgesi enflasyonunun 2014 yılında
%0.5 olmasını bekliyor. Analistlerin diğer yıllar için enflasyon beklentisi 2015 için %1, 2016 için %1.4 şeklinde. Ayrıca, uygulanan TLTRO programı ile kredilerde büyüme sağlanmasına çalışılmasına rağmen özel
sektör kredilerinde yavaşlama görüldüğünü ifade etti. Petrol fiyatlarında ise son zamanlardaki düşüşün
arkasında yüksek arz ve zayıf talebin etkili olduğunu ve petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketlerinin enflasyonu baskıladığını ECB’nin büyümeyi artırmak ve yerel talebi canlandırmak adına kredileri desteklemesi yaptığını ancak ECB’nin fiyat istikrarı hedefini başarmasının önünde bunun engel oluşturduğunu
söyledi.

Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s Avrupa hakkında açıklamaları takip edildi.
Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s kısa vadede Avrupa’da ekonomik büyümede ciddi bir toparlanma beklemediğini, GSYH’nın bu yıl %1’den ve 2015 ile 2016’da % 1.3’den daha az büyümesini beklediğini açıkladı. Kuruluş zayıf Euro Bölgesi ülkelerinde işsizliğin daha da artmasını beklediğini belirtti.

Avrupa’da TÜFE rakamları açıklandı.
Almanya TÜFE rakamları beklentileri karşıladı. Ekim ayındaki rakamlarda yıllık bazda yüzde 0.8 ve aylık
bazda ise -%0.3, Euro Bölgesi’nde ise değişim gözlenmedi, aylık bazda yüzde 0 ve yıllık bazda ise yüzde
0.4 olarak açıklandı.

Euro Bölgesi 3.çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü.
3.çeyrekte GSYH bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.2 artış gösterdi. Almanya ise 3.çeyrekte GSYH beklentiye paralel olarak yüzde 0.1 olarak gerçekleşti.
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ABD tarafında Boston FED Başkanı Eric Rosengren’in açıklamaları takip edildi.
Boston FED Başkanı Eric Rosengren doların Yen ve Euro gibi para birimleri karşısında yaşadığı artışın ABD
ekonomisinin gücünün bir yansıması olduğunu ve bu durumun bir döviz savaşı olarak görülmemesi gerektiğini açıkladı.

ABD cephesinde zincir mağaza satışları beklentileri karşıladı.
ABD’de Zincir Mağaza Satışları haftalık bazda %1.5 artış gösterirken, yıllık bazda %2.1 arttı ve beklentilerin
üzerinde bir performans sergiledi.

New York FED Başkanı William Dudley faiz oranlarının erken artırılmasının büyük bir risk olduğunu
açıkladı.
New York FED Başkanı William Dudley faiz oranlarının çok erken artırılmasının, çok geç artırılmasına kıyasla
daha ciddi büyüklükte riskler oluşturacağını açıkladı. İşsizliğin çok yüksek ve enflasyonun çok düşük olduğunu belirten Dudley, bu nedenle açıkların kapatılabilmesi için para politikasının çok uyumlu olması gerektiğini
ifade etti.

FED Başkanı Janet Yellen konuşma yaptı.
ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen dün yaptığı açıklamada FED’in istihdam ve fiyat istikrarına ilişkin
sorumluluklarını yerine getirebilme becerisinin küresel piyasaların kavranmasına ve ABD politikasının dünya
genelinde diğer ekonomileri nasıl etkilediğine bağlı olduğunu belirtti.

ABD’de haftalık işsizlik başvuruları yükseldi.
ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 290 bin kişiye yükselerek 280 binlik beklentinin üzerinde gerçekleşti. Devam eden işsizlik başvuruları 2 milyon 392 bin kişiye yükselirken, bir önceki haftanın işsizlik başvurularında
revizyona gidilmedi.

St.Louis FED Başkanı Bullard, FED’in gelecek yıl faiz oranlarını artıracağını öngördü.
St.Louis FED Başkanı Bullard, düşük enflasyon rakamlarının faizin sıfıra yakın tutulmasını haklı göstermek
için yeterli olmadığını, FED’in faizleri artırmak konusunda daha hızlı şekilde hareket etmesine ihtiyaç olduğunu söyledi. Enflasyonun MB hedefinden uzaklaşıyor olması izlenmesi gereken bir endişe olduğunu, ancak
enflasyon rakamlarında Ekim ayının ortasından bu yana toparlanmanın olduğunu vurguladı. FED’in gelecek
yıl faiz oranlarını artıracağını öngördüğünü, ancak bunun zamanlamasının veriler tarafından belirleneceğini
de ifade etti.
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EURUSD paritesine Teknik olarak baktığımızda,
EURUSD paritesi geçtiğimiz haftaya 1.2478 seviyesinden işlem görmeye başladı. Ve hafta genelinde en
yüksek 1.2546 ve en düşük 1.2393 seviyelerini test etti. Ve haftayı 1.2523 seviyesinden kapattı. Bu haftaya
ise, 1.2531 seviyesinden işlem görmeye başlayan parite en yüksek 1,2578 ve en düşük 1,2514 seviyelerini
test etti.
Önemli veri akışının bulunduğu bu haftada teknik olarak baktığımızda TOBO oluşumu gördüğümüz EURSD
paritesinde 1,2440 desteğinin önemli olduğunu bu seviyenin aşağı yönlü kırılması ile 1,2300 desteğine kadar
haftalık bazda çekilme ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıda ise 1,2577 direncinin geçilmesiyle 1,2770
direncine doğru sert bir yükseliş hareketi görebiliriz.
Dolar endeksinde, 87.70’in üzerinde 88.30 seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 87.00 ve 86.00 destek seviyelerimiz.
GRAFİK:EURUSD

Kaynak:Metatrader
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HAFTANIN EKONOMİK TAKVİMİ
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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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