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GBP/USD
İngiltere tarafının sakin olduğu bugünde ABD tarafından gelen verilerin etkisiyle ve DOLAR ENDEKSİ’nde görülen güçlü
yükselişle birlikte paritede satışların geldiğini izledik. İngiltere Merkez Bankası BOE’den yapılan açıklamalara baktığımızda piyasalarda anlaşılabilirlik ve şeffaflaşmak adına Para Politikası Kurulunda alınan kararların nasıl alındığı ve uygulanacağına dair
görüşlerin toplantı günü piyasayla paylaşılabileceğine dair karar alınabileceği belirtilirken PPK toplantı sayısının da Ağustos
2015’ten itibaren 12’den 8’e çekileceği ifade edildi. Yani İngiltere Merkez Bankası’da Ağustos 2015’ten itibaren toplantıların 45
günde bir yapılacağını belirtmiş oldu. Carney ise İngiltere ekonomisinin hızla toparlandığını ancak global piyasalarda yaşanan
düşük talep nedeniyle düşük faiz ortamının bir süre daha devam edeceğini vurguladı. ABD tarafında ise Çekirdek Perakende
Satışlar %0,1 gelmesi beklenirken %0,5 gelmesinin yanında Perakende Satışlarında yine %0,4 gelmesi beklenirken %0,7 ile
pozitif gelmesi DOLAR ENDEKSİ’nde yukarı hareketleri destekledi. Bugün açıklanan diğer verilen olan Haftalık İşsizlik Başvuruları 299K (Bin) beklenirken 294K ( Bin) gelmesi pozitif tabloyu desteklerken İthalat rakamları ise %-1,7 beklentiye karşılık%-1,5
ile beklentilerin üzerinde geldi. ABD tarafının pozitif algılanması paritede satışların artmasına destek sağlayan diğer bir gelişme oldu. Teknik olarak baktığımızda üçgeni kıran Sterlin’de DOLAR ENDEKSİ’nin yükselmesiyle birlikte satışlar yaşandı. Bugün
gördüğümüz en yüksek seviye olan 1,5754 direncinin kırılmasıyla 1,5823 direncine doğru yükselişler görebiliriz. Aşağıda ise
1,5651’in altında 1,5620 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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