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İngiltere tarafında bugün BOE Başkanı Carney yaptığı açıklamalarda enflasyonu kontrol altına almak için faizlerin artırılmasına ihtiyaç olacağını ancak bu artırımının zamanlamasının belirsiz olmaya devam ettiğini söyledi. Enflasyonun önümüzdeki
dönemde %1’in altına inebileceğini belirten Carney ancak bu süreci kısa vadeli olarak beklediğini ve gelecek birkaç yıl içinde
enflasyonun %2 seviyesine geri gideceğini ifade etti. Ancak faizlerin artışına ilişkin herhangi bir zaman veremeyeceğini vurgulayan Carney, faiz artışlarının sınırlı ve kademeli olacağını artış oranlarının geçmişten daha sınırlı kalacağını da sözlerine ekledi. Carney İngiltere’de son ekonomik tabloya bakıldığında ihracat piyasasının zayıf seyrettiğini söylerken finans sektörünün
güçlendiğini, mali politikanın ise ekonomi için bir ilaç olduğunu vurguladı. İngiltere’de Ticaret Odası (BCC) İngiltere ekonomisinin 2015 yılına güçlü bir başlangıç yapacak gibi göründüğünü, bununla birlikte erken bir faiz artırımının ekonomik toparlanmaya yönelik dev bir risk oluşturacağını ifade ederken ekonomik büyüme beklentilerini de aşağı yönlü çekti. 2014 büyüme
beklentisini %3, 2015 büyüme beklentisini 2,6, 2016 büyüme beklentisini ise %2,5 olarak açıkladı. Daha önceki tahminleri ise
2014 için %3,2, 2015 için %2,8, 2016 için %2,5’tu. ABD tarafında bugün veri akışının sakin olacağını söyleyebiliriz. Teknik açıdan baktığımızda paritede saatlik bazda sıkışma devam ederken üçgenin yavaşta olsa yukarı yönlü kırıldığını izliyoruz. Daha
önce 7 kez direnç haline getirdiğimiz üçgen tepesinin kırılmasıyla 1,5694’te tutunduk. 1,5694’ün üzerinde 1,5823’e kadar yukarı yükselişler görülebilir. Aşağıda ise 1,5625’in altında 1,5538’e kadar düşüşler gerçekleşebilir. (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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