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EURUSD HAFTALIK GÖRÜNÜM
Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinden konuşmalar gelmeye devam ediyor. ECB üyesi Weidmann, son zamanlarda
petroldeki düşüşün Almanya’daki enflasyonu negatife döndürebileceğini belirtti. Ayrıca negatif tüketici fiyatlarının
deflasyon anlamına gelmediğini, enflasyonun gelecek aylarda sıfırın altına inebileceğini de vurguladı. Bir diğer ECB
üyesi Coeure, ECB’nin ekonomiyi canlandırmak için gerektiği takdirde müdahale edebileceği konusunda ECB Yönetim
Konseyi üyelerinin aralarında uzlaşma sağladığını söylerken, böyle bir durum karşısında hangi araçları kullanacakları
konusunda hala bir karar varılamadığını da ifade etti. ECB üyesi Nowotny, Avrupa Merkez Bankasının uygulamaya
koyduğu bilanço büyütme ve düşük enflasyondan kaçınma tedbirlerinin, ancak bu tedbirlerle uyumlu mali politika
adımlarının atılması halinde başarılı olabileceklerini söyledi. ECB’nin görüşlerinin makroekonomik ve mali istikrara
karşı hassas olduğunu, alınan tedbirlerin ancak uygun mali politika tedbirleri ile biraraya geldiklerinde pozitif makroekonomik etkiler gösterebileceğini de açıkladı. Ayrıca Euro Bölgesinde gecelik mevduat faiz oranının şu anda olabilecek
en düşük seviyede olduğunu da söyledi. ECB’nin Euro Bölgesinde düşük faiz oranları ile mücadele için aldığı birçok
tedbirin etkilerini göstermeye başladığını da ifadelerinde yer verdi. Almanya Merkez Bankası Bundesbank, Almanya
ekonomisine dair iyimser açıklamalarda bulundu. Almanya ekonomisinin hala kayda değer derecede iyi durumda
olduğunu, Euro Bölgesi içinde risklerin aşağı yönlü olduğunu açıkladı. Son zamanlarda yaşanan petrol fiyatlarının düşüşüne ilişkin ise, 2015 enflasyon tahmininin 0.4 puan aşağı gelmesine sağladığını da belirtti. Geçtiğimiz hafta Almanya’dan gelen verilere bakarsak, Almanya ZEW verileri beklentilerin üzerinde açıklandı. Aralık ayında Almanya ZEW Ekonomik beklenti endeksi 20.0 puanlık beklentinin üzerinde 34.9 puan, ZEW Cari Durum endeksi ise 5.0 puanlık beklentinin üzerinde 10 puan olarak açıklandı. Verilerin ardından ZEW tarafından açıklamalar takip edildi. Açıklamalarda,
Almanya ekonomisinde iyimser bir tablo olduğunu, Almanya ekonomisine güvenin yavaş yavaş geri geldiğini, bu güvende ki artışın iki nedeni olduğunu, bunlardan ilki zayıf Euro ikincisi ise düşük petrol fiyatları olarak değerlendirildi.
Almanya IFO Güven endeksi 105.4’lük beklentinin üzerinde 105.5 puan, Almanya IFO Beklenti endeksi 101.1 ile beklentiler dahilinde ve Almanya Mevcut Durum endeksi 110.0 ile 110.3 puanlık beklentinin altında gerçekleşti. Açıklanan
veri sonrası açıklamalarda bulunan IFO ekonomisti, Almanya ekonomisinde trend değişikliğine dair işaretlerin artmakta olduğunu belirtti.
Avrupa Merkez Bankası Varlığa Dayalı Menkul Kıymet alım tutarını açıkladı. ECB 12 Aralık ile biten haftada 788 Milyon
Euro’luk VDMK alımı gerçekleştirdi ve böylece ECB’nin teminatlı tahvil alımı 24.76 Milyar Euro oldu.
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Büyümenin öncü göstergeleri olarak kabul edilen İmalat—Hizmetler PMI rakamları açıklandı. Euro Bölgesi’nde Hizmet Sektörü PMI Endeksi Aralık ayında 51.9, İmalat Sektörü PMI Endeksi 50.8 seviyesine yükselirken; Bileşik PMI Endeksi 51.7 seviyesinde gerçekleşti ve beklentileri karşıladı. Bölge ekonomilerinden Almanya’da İmalat PMI Endeksi 51.2 seviyesine yükselirken,
Hizmet Sektörü PMI Endeksi 51.4 seviyesine geriledi. Ülkede Bileşik PMI Endeksi ise 51.4 seviyesine düştü. Avrupa’da halan %
2 enflasyon hedefinden uzak olduğu açıklanan TÜFE rakamlarından da belli olmakta. Euro Bölgesinde enflasyon piyasaların
beklentisi dahilinde açıklandı. Kasım ayında aylık bazda %0.2 gerilerken, yıllık bazda ise %0.3 artış gösterdi. Bölgede gıda ve
enerji hariç TÜFE ise aynı dönemde aylık bazda %0.1 gerilerken, yıllık bazda ise %0.7 artış gösterdi. Avrupa Merkez Bankası
Draghi en son konuşmasında, petrol fiyatlarında ki düşüşün şimdilik enflasyon tarafına olumsuz yansımadığını ancak petrol
fiyatlarında ki düşüşün devamında enflasyon tarafından olumsuz sinyaller gelebileceğini de belirtmişti.
Avrupa Merkez Bankası para politikaları görüşmelerinin Ocak ayından itibaren yayınlanmaya başlayacağını açıkladı. ECB Ocak
ayından itibaren para politikaları görüşmelerinin düzenli kayıtlarının yayınlanmaya başlayacağını ve bu kayıtların politika tartışmalarının adil ve dengeli bir şekilde yansıması olacağını açıkladı. Aylık ekonomi bülteninin yerini yeni 6 haftalık bülten alacak.
Amerika’da ise en önemli gündem 16-17 Aralık tarihlerin yapılan olan FOMC toplantısıydı. Piyasalarında beklediği üzere FED
faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Faiz oranlarını %0.25 ‘te sabit bırakan FED, bir önceki toplantısında belirttiği “kayda değer
süre” ifadesini çıkarmazken, faiz artırımına yönelik “sabırlı” olunması ifadesini de eklemiş oldu. Toplantı sonrası açıklamalara
baktığımızda, ekonomik aktiviteleri izlemeye devam edileceği , şu anda olumlu bir görünümün olduğu da belirtildi. FED’den
15 üyenin 2015 yılında faiz artışı beklediği söylenen raporda 2 üyenin ise 2016 yılında artırım isteğinde bulunduğu açıklandı.
Faiz kararının ise 3’e karşı 7 oyla alındığı da ifade edildi. FED 2014 için büyüme rakamını %2.3-%2.4 arasında beklerken 2015
beklentisi ise %2.6-%3.0 arasında oldu. İşsizlik oranı beklentisi ise 2014 yılında %5.8, 2015 yılında %5.2-%5.3 arasında beklenmekte. Enflasyon beklentisi ise bu yıl için %1.2-%1.3 aralığında olurken, 2015 yılı içinse %1.0-%1.6 aralığında beklenmekte.
Toplantı sonra FED Başkanı Yellen açıklamaları takip edildi. Yellen, ABD ‘de istihdam piyasasında ki görünümün olumlu olduğunu, ancak son zamanlarda ki düşen petrol fiyatlarının kısa vadede enflasyonu aşağı çekme riski olduğunu da belirtti. Ancak
bu durumun geçici olacağını da vurguladı. Piyasaların faiz artırımına odaklanmış olduğuna dikkat çeken Yellen, ancak burada
önemli olanın faizlerin izleyeceği yol ve artış hızı olduğunu da vurguladı. %2 enflasyon hedefi olan ABD’de TÜFE rakamları
beklentiler dahilinde açıklandı. Aylık bazda %0.2 daralma, yıllık bazda ise %0.3 artış gözlemlendi. Tarım Dışı İstihdam rakamının beklentilerin üzerinde gelmesi, haftalık olarak açıklanan işsizlik başvurularının ise azalması istihdam piyasasında görünümün olduğunu bize kanıtlayan veriler arasında diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta açıklanan haftalık işsizlik başvurularında yine bir
azalma gözlemlendi. Haftalık İşsizlik başvuruları 2 Milyon 373 , işsizlik maaşından yararlanmaya devam edenlerin sayısı ise
289 Bin olarak açıklandı.
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HAFTANIN EKONOMİK TAKVİMİ

Tarih
22.12.2014
22.12.2014
23.12.2014
23.12.2014
23.12.2014
23.12.2014
23.12.2014
23.12.2014

ABD Haftalık Veri Takvimi
ABD Şuan ki Ev Satışları (Kas)
ABD Mevcut Konut Satışları (Aylık) (Kas)
ABD Çekirdek Dayanıklı Malların Siparişleri (Aylık) (Kas)
ABD Dayanıklı Malları Siparişleri (Aylık) (Kas)
ABD GDP (çeyreklik) (3. Çeyrek)
ABD Çekirdek PCE Fiyat Listesi (Aylık) (Kas)
ABD Yeni Ev Satışları (Kas)
ABD Kişisel Gider (Aylık) (Kas)

Beklenti
5.23M
0.3%
0.7%
2.3%
4.2%
0.1%
470K
0.5%

Önceki
5.26M
1.5%
-1.1%
0.3%
3.9%
0.2%
458K
0.2%

Tarih
22.12.2014
23.12.2014
23.12.2014

Avrupa Haftalık Veri Takvimi
Euro Bölgesi Tüketici Güveni
Fransa GDP (çeyreklik)
Fransa PPI

Beklenti
-11.0
0.3%

Önceki
-11.6
0.3%
-0.2%

Sonuç olarak, geçtiğimiz hafta özellikle ABD’den gelen veri akışı ve FOMC toplantısı sebebiyle EURUSD paritesinde de volatilite yüksekti. Bu hafta ise küresel piyasalarda Noel nedeniyle sakin bir hafta. Çarşamba günü Avrupa ve ABD’den piyasalar erken kapanacak ve Perşembe günü tatil olması nedeniyle volatilitenin yüksek olmayacağı bir hafta olacak diyebiliriz.
Bugün ABD’de konut verilerini takip ediyor olacağız. Faiz artırımına yönelik ekonomik aktivitelere bağlı olan ABD için açıklanacak olan Konut verileri önemli görülmektedir. Asıl veri akışı yarın yoğun olacak. ABD’nin büyüme rakamını takip edeceğiz. Açıklanacak olan büyüme rakamı beklentinin üzerinde gelirse Dolar endeksinde olumlu algılanacağından EURUSD
paritesinde de aşağı yönlü hareketler gözlemlenebilir. Ya da senaryo tam tersi düşünüldüğünde, büyüme rakamının düşük gelmesi Dolar endeksinde satış baskısını hızlandıracağından EURUSD paritesinde de alımları arttırabilir. Enflasyon
tarafı için önemli bir veri seti olarak görülen Dayanıklı Mal Siparişleri, Kişisel Gelir/Gider rakamları açıklanacak. Yarın açıklanacak veriler dolayısıyla EURUSD paritesinde volatilite yüksek olabilir.
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EURUSD TEKNİK GÖRÜNÜM
EUR/USD paritesinde geçen hafta 1,2570 direncini test ettikten sonra FED’den gelen faiz kararıyla birlikte DOLAR ENDEKSİ’ndeki yükselişe paralel paritede sert satışların geldiğini gördük ve parite haftayı 1,2227’den tamamladı. Paritede en düşük 1,2219 seviyesi görülürken burası aynı zamanda haftalık bazda çok kritik bir destek noktası olma özelliğini taşımakta.
Buranın kırılmasıyla birlikte ‘’Orta Vade’’de 1,1500’lere kadar satışlar yaşanabilir. Ancak şu anda 1,2219’un sağlam bir destek görevi gördüğünü söyleyebiliriz. 1,2219’un ilk etapta kırılmasıyla birlikte 1,2110 desteğine kadar düşüşler görülebilir.
Yukarıda ise 1,2358’in üzerinde 1,2570’e kadar yükselişler görülebilir.

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.

ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Barbaros Mah. Al Zambak Sok. No:2
Varyap Meridyan Sitesi A Blok Kat:16
Batı Ataşehir İstanbul/Türkiye
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