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GBP/USD
İngiltere’de bugün veri akışının sakin olduğu günde dünkü gelen enflasyon raporunun yansımalarının sürdüğünü görüyoruz.
Dünkü rapora baktığımızda kısa vadeli enflasyon beklentilerinin fark edilebilir bir şekilde düştüğü küresel büyüme ve Euro
Bölgesi büyüme görünümlerinin gerilemesinin İngiliz ekonomisi için risk oluşturduğu ve ekonominin daralan taleple birlikte
aşağı yönlü riskler barındırdığı vurgulandı. Konut sektörünün kısa vadeli görünümünün ağustos ayına göre daha zayıf seyrettiği belirtilen raporda faizlerin 2015 içinde artırılabileceği ancak henüz bir takvimin olmadığı ve yapılacak faiz artırımlarının kademeli olacağı ifade edildi. Emtia fiyatlarındaki düşüşlerin enflasyon beklentilerini aşağı çektiği belirtilirken İngiltere Merkez
Bankası bu yılın son çeyreği için enflasyon beklentisini %1,9’dan %1,2’ye çekti. 2015 için büyüme beklentisi %3,1’den %2,9’a
çekilirken 2016 yılı için büyüme beklentisi ise %2,8’den %2,6 ‘ya düşürüldü. Carney ise yaptığı açıklamalarda reel ücret artışlarının faiz için gerekli bir eşik olduğunu ancak bir tetikleyici olmadığını bunun için enflasyon ve büyümedeki iyileşmenin belirgin
bir şekilde görülmesine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. ABD tarafında ise Haftalık İşsizlik Başvuruları 282K (Bin) beklenirken
290K (Bin) ile beklentilerin üzerinde negatif olarak gerçekleşti. ABD FED üyesi Dudley bugün yaptığı açıklamalarda FED faiz
artışı için herhangi bir takvim veremeyeceğini ama 2015 ortaları gibi faiz artırımlarının başlayabileceğini ifade etti. Dudley yaptığı değerlendirmede düşen benzin fiyatları ve güçlü dolara bağlı olarak gelecek aylarda dahada gerileme yaşanabileceğini dile
getirirken erken yapılacak faiz artırımlarının ekonominin daha zayıflamasına ve beklenen toparlanmanın başlamadan suya
düşmesine sebep olabileceğini bu yüzden temkinli davranılması gerektiğini belirtti. Teknik olarak baktığımızda düşüşlerin devam ettiği paritede önemli bir seviyeye gelmiş bulunmaktayız. 1,5710 desteğinin kırılmasıyla 1,5674 ilk etapta denecek destek
noktamız iken 1,5776 direncinin üzerinde ise 1,5835 direncine doğru yükselişler 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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