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GBP/USD ANALİZİ
Dün İngiltere Merkez Bankası yapmış olduğu Para Politikası toplantısında faizleri %0,50 seviyesinde Varlık Alım Programınıda 375 Milyar Sterlin’de bırakarak herhangi bir değişikliğe gitmedi. Özellikle bu
kararın kaç üyeyle alındığı Para Politikası Toplantı Tutanakları açıklandığı zaman belli olacak. Son dönemde İngiliz ekonomisinde soğuk rüzgarlar eserken Sterlin çaprazlarında da aşağı yönlü baskı görülmekte. Özellikle paritede sert düşüşler devam ediyor. 18 Eylül’de yapılacağı bildirilen İskoçya referandumunun etkisi İngiliz ekonomisine zarar vermeye devam ediyor. İngiliz Ticaret Odası CBI yayımladığı raporda İskoçya’nın İngiltere’den ayrılıp ayrılmayacağına dair yapılan ankette Temmuz ayında ayrılmak
isteyen İskoçların ayrılmak istemeyen İskoçlara göre oranı %12 yukarıda iken bu durum Ağustos anketinde ayrılmak isteyenlerin oyu %42 iken ayrılmak istemeyenlerin oyu %48 olarak durum tersine dönmüş gözükmekte. CBI raporda İngiltere ekonomisi için diğer risklerin ihracat kanadında Euro Bölgesin’deki duraklama ve jeopolitik riskler uyarısında bulundu. CBI İngiltere 2014 Büyüme tahminini son ay
%3,1’den %3,2’ye çıkarmıştı. Büyüme konusunda hanehalkı ve tüm sektörlerdeki şirketlerde göstergelerin olumlu hareket ettiğini bu nedenle faiz artışı beklendiklerini de ifade etti. ABD tarafına baktığımızda
ise dün gelen ADP Özel Sektör Tarımdışı İstihdam rakamı ise 218K ( Bin) beklenirken 204K (Bin) gelerek
beklentilerin altında açıklanmıştı. Bugün Tarımdışı İstihdam rakamları ve İşsizlik Oranı açıklanacak. Gelen olumlu veriler pariteyi aşağıya doğru çekmeye devam edecekken verilerin olumsuz gelmesi halinde
paritede yukarı yönlü yükselişler görülebilir. Teknik açıdan baktığımızda kanal içinde hareket eden paritede dün DOLAR ENDEKSİ’nde ki sert yükselişle birlikte kanalın alt bandının kırıldığını gördük. Eğer bugün Tarımdışı İstihdam rakamları sonrasında kanal içine tekrardan giremez ise 1,6480’in altında 1,6224
desteğine kadar sert düşüşler görülebilir. Yukarıda ise 1,6328’in üzerinde 1,6374 direncine kadar yükselişler görülebilir. (Grafik:1).
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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.

