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GBP/USD
Gözlerin bu akşam FED’den gelecek faiz kararına çevrildiği günde İngiltere Merkez Bankası 4 Aralıkta yapmış olduğu Para Politikası Kurul Toplantısının Toplanı Tutanaklarını yayınladı. Toplantı Tutanaklarına göre faiz kararı 2’ye karşı 7
oyla kabul edilirken üyelerden Weale ve Mccafferty önceki toplantıda olduğu gibi 25 baz puanlık faiz artırım isteğinde
bulundu. Toplantıda varlık alım programı oylaması ise 9 üyenin tamamının oyuyla yani oybirliğiyle alınmış olduğunu gördük. Bugün açıklanan Ortalama Kazanç Endeksi (3 aylık) ise %1,3 beklenirken %1,4’ oranında artış kaydetti. BOE Toplantı
Tutanaklarının detaylarına baktığımızda bugün gelen Ortalama Kazanç Endeksi’nde ki artışla birlikte ücretlerdeki artışın
verimlilikte yükselmeye dair öncü işaretlerin olduğunu söylediler. İngiltere Merkez Bankası bir süredir reel ücretlerdeki
artışın verimlilikteki artışı desteklediği zaman faiz artırımına yakınız sinyali vermesi Sterlin’de pozitif algılandı. BOE Toplantı Tutanaklarına göre düşen petrol fiyatlarının gelirleri artırıp büyümeyi destekleyebileceğini ve İngiltere ekonomisi
için bu durumun olumlu algılandığı belirtilirken enflasyonun %1’in altında gerilemesi olasılığının düşünülmediği ifade
edildi. Faiz oranlarının düşük kalmasının ve hükümetin konut piyasasında damga vergisinde indirim yapmasının konut
sektöründeki yavaşlamayı frenleyebileceği vurgulandı. Bugün ABD tarafından enflasyon verileri beklenirken enflasyonda
yaşanacak toparlama akşam şahin görüş bekleyenlerin elini kuvvetlendirecekken enflasyon verilerinden çıkacak negatif
rakamlar FED’in faizler konusunda temkinli davranmasını sağlayabilir. ABD’de TÜFE rakamları %- 0,1 beklenirken Çekirdek TÜFE rakamları ise %0,1 bekleniyor. Akşam FED’de faizlerde herhangi bir değişiklik beklenmezken ‘’kayda değer süre
‘’ ibaresinin kaldırılıp kaldırılmayacağını bekleyeceğiz. ‘’Kayda değer süre’’ ibaresi kaldırılırsa DOLAR ENDEKSİ güçlenirken
paritede satışlar yaşanabilir. Kaldırılmaması halinde ise DOLAR ENDEKSİ’nde değer kayıpları görülürken paritede yükselişler yaşanabilir. DOLAR ENDEKSİ’nde 88 seviyesinin altında 4 saatlik bazda kapanış yaşamamız halinde sert satışlar
görülebilir. Yukarıda ise 88,75’in üzerine çıkarsak DOLAR ENDEKSİ’nde sert alımlar yaşanabilir. DOLAR ENDEKSİ’nin hareketleri pariteye yön verebileceğini düşünüyoruz. (Grafik:1) Pariteye teknik açıdan baktığımızda günlük bazda MACD-RSI
fiyat uyumsuzluğumuz devam ederken kanal hareketinin ise üst bandından döndüğümüzü gördük. 1,5757 direncinin
kırılması halinde 1,5947 direncine doğru yükselişler görülebilir. Aşağıda ise 1,5670 haftalık pivot noktamızın kırılması
halinde 1,5540 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir. (Grafik: 2)
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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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