18 ARALIK 2014
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Veri akışının sakin olduğu haftanın son işlem gününde işlem hacminin düşük olduğunu ve paritede yatay hareketlerin olduğunu izliyoruz. Dün akşam İngiltere’de GFK Araştırma Kurumundan gelen verilere göre Ağustos ayından bu
yana satışların düşüş trendi içinde hareket ettiğini söyledi. Rapora göre ücretlerdeki artışların, süpermarketlerdeki fiyat
savaşının ve petrol fiyatlarındaki düşüşün satışlardaki düşüşü frenleyemediği ve harcamaların azalan taleple birlikte düşük seviyelerde kaldığı tespit edildiği ifade edildi. Bugün gelen verilerde Kamu Net Borçlanması 14,8B’nin altında 13,4B
ile pozitif gelirken CBI Gerçekleşen Satış rakamlarının ise 30’ün üzerinde 61 ile iyi geldiğini gördük. Güne yükselişle başlayan DOLAR ENDEKSİ öğleden sonra satışa dönerken paritenin de DOLAR ENDEKSİ paralelinde önce aşağıya doğru hareket ettikten sonra toparlandığını izliyoruz. DOLAR ENDEKSİ’nin önemli bir yerde olduğunu ve 89,70’teki güçlü dirençte
takıldığını gördük. 89,70’in kırılması halinde paritede düşüşler devam edebilecekken eğer ENDEKS’te yaşanan düşüş hareketi devam ederse de paritede de yükseliş hareketi devam edebilir. (Grafik:1) Teknik açıdan baktığımızda 1,5677’nin
üzerinde 1,5757 direncini test edebiliriz. Aşağıda ise 1,5614 desteğinin kırılması halinde 1,5540 desteğine kadar düşüşler
görülebilir. Paritede 1,5757 seviyesi geçilmeden parite satış baskısı altındayken 1,5757 seviyesinin geçilmesiyle alış baskısı artacaktır. (Grafik: 2)
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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.

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 bura da yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”
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