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GBP/USD
Haftaya yükselişle başlayan Sterlinde haftanın ikinci gününde ilk güne nazaran daha yatay fiyat hareketleri izliyoruz.
Dün DOLAR ENDEKSİ’ndeki düşüşe parelel olarak yükseliş yaşayan Sterlin bugün haftalık pibot noktamız olan 1,5640’ın üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bugün İngiltere’den gelen datalara baktığımızda İmalat Üretim rakamları %0,2 beklenirken %-0,7 ile
beklentilerden düşük gelirken Endüstriyel Üretimi rakamının da %0,3 beklenirken %-0,1 ile beklentilerin altında negatif olarak
geldiğini gördük. Gelen rakamlar Mayıs ayından beri Sanayi Üretiminde ilke defa negatif rakamları işaret ederken global ölçekte yaşanan talebin azalmasının yansımaları olarak piyasalarda algılandı. ABD tarafında zayıf veri akışının olduğu günde dün
Konuşan FED üyeleri Williams ve Lochart önceki görüşlerini tekrarlayarak FED’in 2015 ortasında faiz artışına gitmesini savunduklarını söyledi. Lochart ayrıca 2014 ABD büyümesinin %2,2 olacağını savundu. Teknik açıdan baktığımızda üçgen içinde
olduğunu belirttiğimiz paritede üçgenin üst bandı sabah saatlerinde 7. kez denenirken bu direncin kırılması halinde güçlü
yükselişlerin başlayabileceğini söyleyebiliriz. 1,5693’ün üzerinde saatlik bazda kapanış görmemiz halinde 1,5800 direncini test
edebiliriz. Aşağıda ise 1,5623’ün kırılması halinde 1,5540 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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