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GBP/USD ANALİZİ
Dün İngiltere tarafından gelen İşsizlik verisinin %6,0 ile beklentilerin çok üstünde gelmesi İngiltere
ekonomisi için pozitif algılanırken ABD verilerinin kötü gelmesinin ardından DOLAR ENDEKSİ’nde ciddi
kayıplar gözlenirken DOLAR karşıtı paritelerde yukarı yönlü işlemler ağırlık kazanmıştı. Ancak daha sonrasında özel bir toplantıda Yellen’ın ABD Dolar’ına güvenin ABD ekonomisi küresel yavaşlamadan etkilenmez açıklamasının ardından Dolar’a alım gelirken paritede ise satışların geldiğini gördük. Bugün ABD
tarafındaki verilerde ise ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 286K (Bin) beklenirken 264K (Bin) ile iyi gelirken
Endüstriyel Üretim Oranları %0,4’lük beklentinin üzerinde %1, Kapasite Kullanım Oranı ise %79,0’luk
beklentinin üzerinde %79,3 ile yine pozitif açıklandı. ABD tarafında bugün konuşan Plosser faiz artırımının çok fazla ertelenmesi halinde enflasyonun fırlayabileceğini FED’in bu yüzden faiz artışında geç kalmaktansa erken adım atması gerektiğini söyledi. 2014 yılı sonuna kadar ve 2015 yılı Bü-yüme rakamının
%3 olmasını bekliyorum diyen Plosser mevcut İşsizlik oranının tüm istihdam seviyesine yakın olduğunu
vurguladı. Diğer bir FED üyesi Bullard ise ABD ekonomisinin sağlam olduğunu, ekonominin gücünü koruduğu takdirde Aralık ayında niceliksel genişlemeye son verilebileceğini, hala ilk çeyrekte faiz artışı beklediğini söyledi. Enflasyon konusunda ise enflasyon beklentilerinin gerilediğini, global enflasyon görünümünün ABD’de ki enflasyon beklentilerini aşağıya çekebileceğini söyleyen Bullard işgücü piyasasında
kayda değer iyileşme yaşandığını da vurguladı. Teknik olarak pariteye baktığımızda 1,6110’un üzerinde
1,6223 direncine kadar yükselişler görülebilir. Aşağıda ise 1,5914’ün altında 1,5875 desteğine kadar gerileme yaşanabilir. (Grafik:1).
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Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan
tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme
çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

