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İNGİLTERE MERKEZ BANKASI TOPLANTI TUTANAKLARI SONRASI
10 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen İngiltere Merkez Bankası (BOE) Para Politikası Kurulunun Toplantısının Tutanakları açıklandı.
Tutanaklara göre, bazı üyeler faiz artırımına erken başlanmasının Banka’ya daha kademeli bir faiz artırım yolu izleme imkanı vereceğini savunurken, diğer üyeler ise para politikasında vaktinden önce sıkılaştırmanın ekonomiyi kırılgan hale getirebileceği uyarısında bulundular. İlk faiz artırımının zamanlaması konusunda ise bir tespitte bulunmadılar.
Bir diğer konu ise, istihdamda sağlanan güçlü büyümeye karşın ücretlerde zayıflığın devam etmesinin, istihdam piyasasındaki atıl
kapasitenin seviyesi konusundaki belirsizliği artırdığı ifade edildi.
Son olarak, üyeler toplantıda faizin değiştirilmemesi kararını oybirliği ile aldılar.
Tutanaklar açıklandıktan sonra BOE Başkanı Carney konuşmasında, faiz artırımlarının yavaş yavaş, kademeli gerçekleşmesinin
gerektiğini söyledi. Ülke ekonomisinin normalleşmekte olduğunu ve bu normalleşen ekonominin daha yüksek faizlere ihtiyaç duyacağını ancak BOE’nin faiz artırımının zamanlaması konusunda önceden aldığı bir kararın olmadığı ifadelerine de yer verdi.

Tutanaklar ve BOE Başkanı Carney konuşması sonrasında GBPUSD / GBPJPY paritelerine baktığımızda,
GBPUSD: Tutanaklar açıklanmadan önce 1.7080 seviyesinde işlem gören paritede, tutanaklar açıklandıktan sonra satış
baskısı arttı. 1.7030 seviyelerine kadar gerileyen parite BOE Başkanı Carney’nin konuşmasından sonra bir miktar daha aşağı yönlü hareketini sürdükten sonra 1.7030 seviyesinden alımlar hızlanarak 1.7040 seviyesine kadar yükselişler görüldü.
Gün içerisinde 1.7095 seviyesiyle günün en yükseğini gören paritede, bu seviye direnç konumunda. Bu seviyenin üzerinde
işlemler görüldüğü takdirde 1.7120 seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.7040 ve
1.7025 destek seviyeleri olarak takip edilmeli.
GBPJPY: Tutanakların açıklanmasıyla 173.20 seviyesinden satış baskısının artmasıyla 172.80 seviyelerine kadar düşüşler
gözlemlendi. BOE Başkanı Carney konuşmasıyla birlikte paritede 172.60 seviyesi test edildi. Sonrasında görülen toparlanmayla şu anda 172.80 seviyesine geri gelen paritede 172.93 ve 173.25 seviyeleri direnç olarak takip edilmeli. 172.65 ve
172.35 destek seviyelerimiz.
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Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan
tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme
çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

