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GBP/USD ANALİZİ
İngiltere’de yarın İskoçya’da yapılacak olan referandumun yankıları sürerken BOE son yapılan toplantıya dair Para Politikası Toplantı Tutanaklarını yayınladı. Varlık Alım Programının 9 üyenin tamamının
oyuyla 375 Milyar Sterlin’de sabit bırakılması kararlaştırılırken faizler konusunda yine Cafferty ve Weale
25 baz puan artırılmasını istedi. Böylece faizlerin %0,50’de bırakılması kararı yine 2’ye karşı 7 oyla kabul
edilmiş oldu. BOE tutanaklarına göre Euro Bölgesi’ndeki zayıflık İngiltere için risk oluştururken gelecekte
enflasyon baskısına yönelik kanıtların yetersiz kaldığı ifade edildi. Yine tutanaklarda istihdam ve konut
piyasasında 4. çeyrekte yavaşlama beklendiği söylenirken azınlıkta kalan üyelerin sert ücret artışı bekledikleri vurgulandı. İskoçya referandumu öncesinde ise piyasalarda sert volatilite işlemlerin olabileceği
de belirtildi. İngiltere’de İşsizlik Oranı ise %6,2’ ye düşerek istihdam piyasasında düzelmeyi ortaya koydu. Bu akşamki FED kararında faizlerin %0,25 düzeyinde sabit bırakılacağını düşünüyoruz. Varlık Alım
Programı’nda ise 10 Milyar Dolarlık bir indirime gidileceğini ve Varlık Alım Program’nın bu ay 15 Milyar
Dolara düşüleceğini Ekim ayında da beklentiler paralelinde sonlandırılacağını düşünmekteyiz. Bugün
ABD’den gelen enflasyon rakamlarına baktığımızda TÜFE %0,1 beklenirken % -0,2 gelerek beklentilerin
bir hayli altında kalırken Çekirdek TÜFE ise %0,2 beklentinin altında %0,0 olarak kötü gerçekleşti. Yellen’ın kötü gelen enflasyon verilerinden sonra istihdam piyasasına ve enflasyona dair yapacağı konuşma merak edilirken şahin görüş bekleyenlerin bu görüşleri bir miktar kırılmış oldu. Teknik açıdan baktığımızda 1,6335’in üzerinde 1,6415 test edilebilirken aşağıda 1,6210’nun altında 1,6160 desteği test edilebilir. (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.

