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GBP/USD
Veri akışının oldukça yoğun olduğu bugünde güne Banka Stres testleriyle başlayan İngiltere’de BOE yaptığı açıklamalarda stres testlerinin önde gelen bankaların net bir şekilde sağlıklı olduğunu yalnızca bir bankanın sermaye planını
sunması gerektiğini söyledi. BOE yaptıkları testlerde bankacılık sisteminin görüntüsünün 2013’ten daha güçlü olduğunu
testlerde ayrıca faiz oranlarında sert yükseliş senaryosu ele alındığını ve sistemin makro ihtiyatı hareketlere gerek olmadığı sonucu ortaya çıktığını bildirdi. Euro Bölgesinde düşük enflasyon ve büyümenin İngiltere finansal sistemi açısından
risk olduğunu vurgulayan BOE petrol fiyatlarını da yakından takip ettiklerini ifade etti. İngiltere tarafında bugün ki verilere baktığımızda TÜFE verisi %1,2 beklenirken %1,0 geldiğini gördük. Çekirdek TÜFE rakamı %1,5’un altında %1,2’ye gerilerken ÜFE Çıktısı % -0,3’lük beklentinin üzerinde %0,2 ile pozitif gerçekleşti. ÜFE girdisi ise % -1,1 altında %-1,0 olarak
gerçekleşti. İngiltere’de Perakende Satış Rakamlarına baktığımızda %2,2 ‘nin altında %2,0 ile gerçekleşirken Konut Fiyat
Endeksi’nin de %1,2 ile beklentilerin altında geldiğini söyleyebiliriz. Gelen veriler sonrasında Sterlinde kısa vadeli satış
hareketi görülürken Carney’in konuşmalarıyla hızla yükselişe geçti. Carney yaptığı konuşmada kötü gelen TÜFE rakamlarının politika duruşunu değiştirmediğini enflasyon oranlarının gelecek aylarda %1’in altında görülebileceğini ifade ederken gelişen piyasalardaki keskin hareketlerin çekirdek piyasalara zarar verebileceğini belirtti. Jeopolitik riskleri görmezden gelemeyeceklerini belirten Carney petrol fiyatlarındaki düşüşün hızla tüketicilere yansıtılacağını ve bu şekilde ekonomide canlılığın artırılarak büyümeye katkı oluşturabileceğini vurguladı. Carney Ukrayna’nın jeopolitik risk kaynağı olmayı
sürdürdüğünü petrol fiyatlarındaki gerilemenin İngiltere ekonomisi için net bir şekilde pozitif olduğunun altını çizdi. ABD
tarafına baktığımızda ise Yapı Ruhsatları 1,06M beklenirken 1,04M gelirken, Konut Başlangıçları ise 1,04M’nin altında
1,03M olarak beklentilerin hafif altında geldiğini gördük. Piyasalar yarın akşam açıklanacak FED faiz kararına odaklanmışken Yellen’ın açıklamalarında raporlarda geçen ‘’Kayda değer süre’’ ibaresinin kaldırılıp kaldırılmayacağını takip ediyor
olacağız. Teknik açıdan baktığımızda günlük grafiklerde bahsettiğimiz MACD-RSI fiyat uyumsuzluğu yukarı yükselişleri
desteklerken kanal içinde hareket eden paritede 1,5823’ün kırılmasıyla birlikte 1,5940 direncine doğru hareketler görebiliriz. Aşağıda ise haftalık pivot noktamız olan 1,5670’in altında 1,5680 direncine doğru yükselişler izleyebiliriz. (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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