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Yunanistan Belirsizliği ve EURUSD Teknik Görünüm
Yunanistan son haftalarda olduğu gibi bu hafta da kritik ve yoğun bir süreçten geçiyor. Yunanistan’ın bugünkü gündeminde
iki ana maddeden oluştuğunu görüyoruz.


Yunanistan’daki Cumhurbaşkanlığı Seçimi



Yunanistan’ın borç konusunda yeni anlaşmaya varıp/varmayacağı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde eski Avrupa Komisyonu Başkanı Stavros Dimas 3 turda da yeterli oy sayısına ulaşama-

ması Yaklaşık 1 ay önce Yunanistan’da erken seçimin gerçekleşmesinin temel sebebiydi. Bugüne baktığımızda ise çok farklı
bir tablo görüyoruz. Daha önce İç İşleri Bakanlığı yapmış olan Muhafazakar Politikacı Prokopis Pavlopulos’un seçilmesine
kesin gözüyle bakılırken ilk turda seçilmek için 180 oy gerekli. Ancak Koalisyon Partisi) 162koltuğa sahip. İkinci tur içinse
salt çoğunluğun yeterli olacağı oylamada bir önceki kadar karışı bir görünüm yok.
İki haftadır özellikle Euro Bölgesindeki Eurogroup zirvelerinden bir sonucun çıkmamasıyla ve kurtarma paketinin son
tarihi olan 28 Şubat’In yaklaşmasıyla beraber bugünlerde Yunanistan ve Euro Bölgesi arasında nihai sonuca varılması bekleniyor. Alman Maliye Bakanı Schauble’den ve Yunanistan Maliye Bakanı Varoufakis’ten gelen agresif açıklamalar piyasalarda
mevcut olan gerginliği üste taşırken; son piyasa beklentisi Yunanistan’ın kurtarma paketini 6 ay uzatacağı yönünde bir
talepte bulunacağı yönünde. Yunanistan ve kredi veren kurumlar arasındaki müzakerelerin bu uzatma süresinin kredi anlaşmasına eklenmesi şartıyla sürdüğü belirtiliyor.
Bugüne baktığımızda ABD tarafında açıklanacak olan veriler Dolar Endeksinde hareketliliğe neden olabilir. Yapı Ruhsatları, ÜFE rakamları ve FOMC Toplantı Tutanakları bugün piyasalar tarafından yakından takip edilecekken; Konut verilerindeki olumlu piyasa beklentisinin yanında ÜFE rakamlarında gerilemenin gerçekleşmesi bekleniyor. TSİ 21:00’da açıklanacak olan 27-28 Ocak tarihinde gerçekleşen FOMC Toplantısının kayıtları da günün en önemli gündemi maddelerinden birini
oluşturuyor. Piyasalarda ise FED öncesi fiyatlanmalar görmek bugün için mümkün olabilir.
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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.
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Teknik Görünüm
Teknik açıdan bakıldığında sıkışmanın görüldüğü EURUSD paritesinde yukarı yönlü hareketlerde kanalın üst bandı ve fibonacci seviyesi olan 1,1445 seviyesinin üzerinde 1,1480 seviyesi ve 1,1550 seviyesi direnç olarak karşımıza çıkarken; aşağı
yönlü hareketlerde 1,1326 ilk destek olarak karşımıza çıkıyor.
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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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