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BUGÜN YUNANİSTAN İÇİN SON ŞANS MI?

Avrupa ekonomisinin ancak yüzde 2’sinden azını oluşturan Yunanistan piyasalarda son 4
senedir eşi emsali görülmemiş gibi ‘yatırımcı algısını’ domine etmeye devam etmekte. Dün yapılan ve bugünkü Avrupa Bölgesi Maliye Bakanları toplantısı öncesi hazırlık
toplantısı niteliğinde olan ‘Yunanistan Kreditörleri’ toplantısı sadece 1 saat sürüp tekrar
çözümsüzlük ve karşılıklı suçlamalar ile sona erdi. Piyasalarda sürmekte olan deformasyon
esasında Avrupa genelinde de göze batarken; Euro Stoxx 50 endeksi son 4 günde yüzde
5,8 artarken Euro da diğer majörler karşısında tutunmaya devam etti. Dün sizlerle
paylaştığımız 1,1129- 1,1219 bandı mükemmel şekilde tuttu. Düşük 1,1150 yüksek 1,1234
gördüğümüz günlük aktivitede bugünkü endikatörler ile range 1,1137-1,1231. Ancak altını
çizmem gereken diğer bir unsur ise bugün gerek Yunanistan ile alakalı gelecek haberler
gerekse saat 15:30’da ABD sathından gelecek olan özellikle Kişisel Harcama ve Tasarruf
verileri olacaktır. Beklentiler doğrultusunda gelecek olan veriler ABD Merkez Bankası
FED’I faiz arttırma niyetinden kendi arzuları doğrultusunda uzak tutmaya devam edeceğinden ‘ceterus paribus’ yani Yunanistan’da herşey aynı kalmaya devam ederse Euro’ya
destek verecektir. Bandın üst kısımlarına yakın yerlerden kısa stoplarla shortlayıp tick
trade için fırsat yakalamak mümkün; ancak kurgu bugünde bence daha temel tarafta yani
başında da dediğim gibi ‘yatırımcı algısını’ belirleyen Yunanistan’da.
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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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