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POWELL SONRASI EUR/USD
Dün Yunanistan ile olası haberler gündemi meşgul ederken ve anlam veremediğim iyimserlik
piyasalara dalga dalga gelirken ki; Yunanistan’ın kurtarılabilmesi teknik ve ekonomik olarak mümkün
değildir; ancak felaketin ertelenmesi olabilir; Avrupa Hisse senedi piyasaları yükselişini ikinci güne taşıdı.
İyimserlik Euro’da da hissedilirken EUR/USD paritesi 1,1350 yükseklerini test etti. Uzun zamandır
söylüyorum 1,14 handle olan fiyatlar kısa stoplar ile satış imkanı veren seviyeler. Dün FED Governörü
Powell bence ‘sözel yönlendirme’ kapsamında sahne aldı ve Eylül’de bir faiz artışının olasılığını yüzde 50
olarak açıkladı ve hatta daha da ileri giderek 2015 yılında faiz artışının iki defa yapılabileceğinden bahsetti. Baz olarak ise ekonomideki temel göstergelerin bu yönde destekleyici olduğunu sözlerine
ekledi. Bu açıklamalar ile birlikte EURUSD paritesi 1,1165 desteğini aşağı zorlayarak 1,1135 görse de,
Avrupa kapanışı ki ben bunu baz alıyorum 1,1150 üzerinde kapadı. Ekonomik göstergelerin bugünden iyi
olduğu zamanlarda faiz artışından imtina eden FED bugünkü koşullarda salt iç göstergeler nispeten iyi
diye faiz arttırma yoluna gitmemeyi seçebilir. Dün yapılan ABD tahvil ihakesine gelen düşük talep ise konuşmanın etkili olduğunu yeni portföylerin maliyetinin daha aşağılardan yani daha yüksek faiz getirilerinden yapılma isteğinden kaynaklanıyor.
Kanaatim FED’in faiz marifeti ile piysaları yönlendirmeye devam edeceği ; zira veriler karışık geliyor; dün
açıklanan Dayanıklı Tüketim Malları verisi hayal kırıklığı yarattı; gözlerimiz bugünkü ABD büyümesinde
olacak; beklenen daralmanın üzerinde gelebilecek olan bir very ki; olabilir Powell’I yaptığı açıklamayı bir
kez daha düşünmeye itebilir. EURUSD açısından bakacak olursak anlık yükselişleri kısa stoplar ile
shortlamak için kullanmak ve her aşağı harekette kısmi kar alımları ile uzun vadede idare edeceğimiz bir
pozisyon olarak gözüküyor. 20 günlük Hareketli ortalamanın geçtiği 1,1219 ile 50 günlük HO olan 1,1129
günlük teknik aralık olarak göze batmakta. HFT (sık trade edenler) için ideal bir range olarak ortada duruyor.
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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 burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”
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