27 Ekim 2014

EURUSD HAFTALIK TEMEL/TEKNİK GÖRÜNÜM
Geçtiğimiz haftaya baktığımızda, Avrupa’da PMI rakamları, Euro Bölgesi Cari İşlemler fazlası ve Almanya’da GFK Tüketici Güven Endeksi verilerini takip ettik. Verilerin dışında ise piyasalarda gözler Avrupa
Merkez Bankası (ECB) tarafından açıklanacak olan stres testindeydi. Ayrıca Euro Bölgesi ekonomisinde
büyümeyi canlandırmak için açıklanan teşvik paketi çerçevesinde teminatlı tahvil alımına başladıkları
Avrupa Merkez Bankası sözcüsü tarafından duyuruldu.
Euro bölgesinde cari işlemler fazlası Ağustos ayında bir önceki ayın yukarı yönlü revize edilen verisine
göre gerileme gösterdi. Cari işlemler Ağustos ayında 18.9 Milyar Euro fazla verdi.
Almanya Merkez Bankası geçtiğimiz hafta yayınladığı raporda, Alman ekonomisinin yılın 3.çeyreğinde
bir önceki 3 aya göre biraz daha iyi veya benzer bir gelişim gösterdiğini tahmin etti. Ardından açıklamalarda bulunan, Almanya Maliye Bakanı ise, Euro’da ki değer kaybının ekonomiye yardımcı olduğunu,
Avrupa’da istihdam piyasalarının yeterince esnek olmadığını ve büyüme için istihdam piyasalarında reformun gerekli olduğunu vurguladı.
Avrupa’da PMI rakamları takip edildi. Fransa İmalat PMI ve Fransa Hizmetler PMI rakamları beklentilerin
altında geldi. Almanya tarafında ise İmalat PMI rakamları 50 seviyesinin üzerinde 51.8 ile beklentileri
aşarken, Hizmetler PMI rakamları ise 54.8 ile beklentiler paralelinde açıklandı. Euro Bölgesi rakamlarına
baktığımızda, İmalat PMI 50.0 beklentinin üzerinde 50.7 , Hizmetler PMI ise 52.0’ın üzerinde 52.4 ile
beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Açıklanan bu rakamlar EURUSD paritesinde az da olsa yukarı yönlü
hareketler görmemize neden oldu.
Haftanın son işlem gününde açıklanan Almanya GFK Tüketici Güven Endeksi 8.0’lık puanın üzerinde 8.5
puan olarak açıklandı.
Hafta genelinde gözler Pazar günü açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası stres testindeydi. Açıklanmadan önce, sonuçlara ilişkin bir değerlendirme yapan Fransa Merkez Bankası Noyer, Fransız Bankaları için endişe etmediğini sonuçların ekonomideki güveni geri getireceğini ve bankacılık sektörü için güvenin tazeleneceğini dile getirdi. Ayrıca Noyer Euro Bölgesinin halen kırılgan olduğunu ve bu durumun
kısmen küresel ekonomik yavaşlamanın bir yansıması olduğunu da vurguladı.

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.

Avrupa Merkez Bankasının yaklaşık 1 yıldır devam eden stres testinin sonuçları açıklandı. 2013 Aralık verilerine göre, 25 Banka sınıfta kalırken, toplam 25 Milyar Euroluk sermaye açığı olduğu duyuruldu. Bu bankalardan 12’sinin 2014 yılı içinde 15 Milyar Euroluk sermaye artışına gittiği bildirildi. Diğer 13 bankasının
ise eksikliklerini gidermek için 9 ay süresi bulunduğu da belirtildi.
ECB stres testinin sonucunun ardından , ECB üyelerinin açıklamaları takip edildi.
ECB Yönetim Kurulu üyesi Coene, bankaların stres koşullarına yeterince dayanıklı olup olmadığı ve yeterli
sermayeye sahip olup olmadığı yönünde de testlerin yapıldığını ve her iki açıdan da alınan sonuçların
olumlu olduğunu gördüklerini belirtti.
ECB Başkan Yardımcısı Constancio ise, bankaların kredi verme konusunda daha istekli olacağını ancak,
talepteki toparlanmanın sınırlı düzeyde kalacağını da öngördü.

Bugüne baktığımızda ise Avrupa’da veri akışı sakin . Almanya ‘dan sabah saatlerinde IFO verileri açıklandı.
IFO İş Dünyası beklentiler endeksi Ekim ayında 98.9’luk beklentinin altında 98.3 puan olarak açıklandı. IFO
İş Dünyası endeksi ise Ekim ayında 103.2 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Açıklanan rakamların ardından IFO tarafından gelen açıklamalarda, Alman ekonomisinin yeniden bozulduğunu, imalatçıların ihracat
konusundaki iyimserliklerinin ılımlı düzeyde olduğunu belirtti. Açıklanan banka stres testlerinin kısa vadede krediler üzerinde etki yapmayacağını ayrıca Alman ekonomisinde 4.çeyrekte sıfır büyüme beklediklerini de vurguladılar. Açıklanan IFO rakamları EURUSD paritesinde volatilite yaratmadı.

Bu hafta takip edilecek önemli verilere bakarsak,


Salı günü (28 Ekim) - ABD Dayanıklı Mal Siparişleri, S&P/CS Konut Fiyat Endeksi



Çarşamba günü (29 Ekim) - ABD FOMC Toplantısı



Perşembe günü (30 Ekim) - Almanya’nın İşsizlik oranı ve TÜFE rakamlarını, İspanya’nın Büyüme ve
TÜFE rakamları, ABD’de Büyüme rakamı



Cuma günü (31 Ekim) - Euro Bölgesi’nin TÜFE rakamı ve işsizlik oranını takip ediyor olacağız.

Bu haftanın gündemini Çarşamba günü yapılacak olan FOMC toplantısı oluşturuyor diyebiliriz. FOMC toplantısı sonucu açıklanana kadar EURUSD paritesinde çok sert hareketler gözlemlenmeyebilir. FOMC dışında ABD’den gelecek olan veriler beklentilerin üzerinde gelir ve Dolar endeksinde yukarı yönlü hareketler
gözlemlenirse , EURUSD paritesinde de aşağı yönlü hareketler görebiliriz. Ancak bu senaryonun aksine,
Dolar endeksinde gevşeme ve Avrupa’dan olumlu gelebilecek veriler ise EURUSD paritesi için yukarı yönlü
hareketler görmemize neden olabilir.

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.
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Teknik olarak baktığımızda, Dolar endeksi 84.50 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareket
beklentisi sürmeye devam edecektir. Dolar endeksinde hedef seviyesi daha önceden test edilen 86 seviyesidir. Dolar endeksi yönünü yukarı çevirdiği müddetçe, EURUSD paritesinde aşağı yönlü hareketler görülmeye devam edecektir. EURUSD paritesinde 1.2660 desteği güçlü görünürken eğer bu desteğin kırılmasıyla paritenin ilk test edeceği destek seviyesi 1.2630 olabilir. Bir sonraki hedef seviyeler ise 1.2580 ve
1.2520 olarak takip edilecek. Dolar endeksinde 84.50 seviyesinin altında işlemler gözlemlenirse, EURUSD
paritesinde aşağı yönlü hareketler görülebilir. O zaman paritede 1.2750 direncini takip ediyor olacağız. Bu
seviyenin üzerinde hedef direnç seviyeleri ise 1.2840 ve 1.2880 seviyeleri olacaktır.
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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:
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız kaynaklardan derlenmiş olup, 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.
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.”
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