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GBP/USD
İngiltere tarafında bugün veri akışının yoğun olduğu bir gün izledik. İngiltere tarafından gelen verilere baktığımızda
TÜFE verisi %1,2 beklentiye karşılık %1,3 ile beklentilerden iyi gelirken Çekirdek TÜFE’ verisi ise %1,6 beklenirken %1,5 ile beklentinin altında kaldığını izledik. İngiltere’de ÜFE’de ise ÜFE Girdi rakamı %-1,4’ün altında %-1,5 gelirken ÜFE Çıktı rakamı ise %0,2’nin altında %-0,3 olarak gerçekleşti. İngiltere’de Perakende Satış rakamı %2,3 ile beklentiler paralelinde gelirken Konut
Fiyat Endeksi’nin ise %12,1 seviyesinde gerçekleştiğini gördük. Yarın ayrıca İngiltere tarafında son yapılan faiz toplantısına ilişkin faiz oylaması ve varlık alım programı oylama sonuçları açıklanıyorken bu dataları takip ediyor olacağız. ABD tarafında ise
yarın FED’in 29 Ekim’de yapmış olduğu faiz toplantısının Toplantı Tutanakları açıklanırken bugün gelen verilere baktığımızda
enflasyonda bir miktar toparlanma işaretlerinin geldiğini izledik. ÜFE % -0,1 beklenirken %0,2 ile beklentilerin üzerine çıkarken
Çekirdek ÜFE ise %0,2’nin üstünde %0,4 olarak gerçekleşti. Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1,5618’in altında 1,5564 desteğine kadar düşüşler görülebilir. Yukarıda ise 1,5676’nın üzerinde haftalık pivot noktamız olan 1,5735 direnci test edilebilir.
1,5735 direnci kırılmadığı sürece Sterlin’de alış baskısından söz etmemiz şu aşamada uygun gözükmüyor. (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.”

ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Barbaros Mah. Al Zambak Sok. No:2
Varyap Meridyan Sitesi A Blok Kat:16
Batı Ataşehir İstanbul/Türkiye

