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GBP/USD
İngiltere Merkez Bankası bugün açıkladığı faiz kararında faizleri %0,50 seviyesinde tutarken Varlık Alım Programını da
375 Milyar Sterlin’de bırakarak herhangi bir değişikliğe gitmedi. 2015 yılı içinde faiz artırmayı planlayan banka bunun için herhangi bir takvim açıklamazken 2015’in 1. yada 2. çeyreğinde faiz artırmaya yakın olduğunu söyleyebiliriz. DOLAR ENDEKSİ’nde
yükselişlerin sürmesi pariteyi baskılarken ekonomik tablo yakın zamanda Sterlin’de ani sert yükselişler görme ihtimalimizi kuvvetlendiriyor. İngiltere Merkez Bankası Sonbahar Tahmin Beklenti raporunda büyüme tahminin %2,3’ten %2,4 çıkartırken
ekonomide toparlanmanın yaşandığını ifade etti. Hafta içi gelen PMI datalarından İnşaat PMI hariç diğer PMI rakamlarının pozitif gelmesi büyümedeki toparlanmanın kanıtı olarak görüyoruz. Özellikle reel ücretlerde artışın başladığını vurgulayan banka
ücret artışlarının verimlilikte yaşanan artışın önüne geçmesi halinde bankanın faize bir adım daha yaklaştığı vurgusunu yaptı.
ABD tarafında ise gözler yarın açıklanacak Tarımdışı İstihdam datasına çevrilmişken dün gelen ADP Özel Sektör Tarımdışı istihdam rakamının 233K (Bin)’in altında 208K (Bin) ile beklentilerin altında açıklandığını görmüştük. Dün akşam ABD tarafından
açıklanan Bej Kitap raporuna göre çoğu bölgede imalat faaliyetleri arttığı vurgulanırken işgücü maliyetlerinin ise bazı bölgelerde vasat ve orta düzeyde arttığı vurgulandı. Bej Kitap’ta toparlanma süreci için ‘’orta düzey’’ ve ‘’ılımlı’’ ifadeleri kaldırılırken petrol fiyatlarının düşüşünün Atlanta ve Dallas’taki endüstri için endişe kaynağı olduğu ifade edildi. İmalat Sanayinin genişlediği
belirtilen raporda tüketici harcamalarının yılın 2. yarısında arttığı söylendi. Düşük akaryakıt fiyatlarının tüketici harcamalarının
arttırdığını vurgulayan Kitap’ta fiyat ve maaş enflasyonunun düşük kaldığı ifade edildi. Teknik açıdan baktığımızda günlük bazda uyumsuzluk gördüğümüz paritede 1,5825’in üzerinde 1,5937 direnci test edilebilir. Aşağıda ise daha önce 3 kez test ettiğimiz kıramadığımız 1,5585’in altında 1,5446 desteğine kadar düşüşler görülebilir. (Grafik:1)
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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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