12 ARALIK 2014

GBP/USD
İngiltere açısından veri akışının sakin olduğu bugünde İngiltere’den CB Öncül Endeks rakamları %-0,3 ile beklentiler paralelinde geldi. Son dönemde tekrardan ekonomisi toparlanma süreci içine giren İngiltere’de Carney daha önce
enflasyon hedefine yakın olduklarını ancak bunun zaman alacağını ve faizlerde kademeli ancak eskisine nazaran daha
düşük bir artış görüleceğini söylemişti. Bugün ise konut fiyatlarını desteklemek adına konut alımlarında uygulanan damga verisinin alıcıların %90’nını aşan bir kesmi için azaltılabileceğini bunun konut piyasasında bir miktar canlanma sağlayabileceğini söyledi. Saxo Bank ise İngiltere için 2015 yılında değişik tahminlerde bulunduğu bir yazı yayınladı. Saxo
Bank’a göre İngiltere’de 2015 yılı içinde bir konut krizi yaşanacak ve konut fiyatlarında %25’e kadar düşüşler geleceğini
söylerken bu sürecin ekonomiyi bozmasıyla birlikte İngiltere’nin AB’den ayrılmak için işleri hızlandıracağını ifade etti. Haftaya 17 Aralık’ta FED’in faiz toplantısı öncesinde Yellen’ın vereceği mesajlar merak edilirken faizler konusunda herhangi
bir takvim açıklayıp açıklamayacağı piyasada konuşulan konular arasında giderek öncülüğü almaya başladı. Yellen eğer
faiz takvimine yönelik konuşma yaparsa bu DOLAR’da sert yükselişlere sebep olacak aksi durumunda faizlere yönelik
verilerinden gelecek olumlu rakamların bekleneceğine dair konuşmada ise piyasa beklentileri bir miktar kırılmış olmasıyla birlikte DOLAR’da sert satışlar yaşanabilir. Bugün ABD tarafından gelen ÜFE verilerine baktığımızda %-0,1’lik beklentinin altında %-0,2 ile kötü geldiğini izledik. Çekirdek TÜFE ise %0,1’in altında %0,0 olarak gerçekleşti. Küresel talepte yaşanan düşüşün üretici tarafında enflasyon baskısını azalttığını gördük. Buda Fed’in karar almasını zorlaştırabilir. Michigan
Tüketici Güveni ise 89,6 beklenirken 93,8 gelirken bu rakam Ocak 2007’den beri görülen en yüksek tüketici güvenini temsil etmesi bakımından önemli. Michigan Enflasyon Beklentisi ise %2,8 beklenirken %2,9 olarak gerçekleştiği görüldü. Gelen veri sonrasında DOLAR Endeksi’nde hafif yukarı yükselişler görülürken paritede aşağı yönlü hareketler gerçekleştikten sonra tekrardan dengelendi. Teknik açıdan baktığımızda üçgenimiz yukarı yönlü kırıldıktan sonrada piyasada kısmi
olarak yatay hareketler devam ediyor. Kanal içindeki hareket yapısı devam ederken paritede günlük bazda uyumsuzluk
olduğunu görüyoruz. 1,5770 olan kanal tepesinin kırılması halinde 1,5823 direncine doğru yükselişler görülebilir. Aşağıda ise 1,5693’ün altında 1,5652 desteğine doğru 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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