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GBP/USD
İngiltere tarafında bugün açıklanan Toplantı Tutanaklarına baktığımızda faizlerin 2’ye karşı 7 oyla %0,50 seviyesinde
bırakıldığını gördük. Varlık Alım Programında da 9 üyenin tamamının oyuyla 375 Milyar Sterlin ‘de bırakıldı. Açıklanan raporda
küresel ekonomik büyümenin zayıf görünüm nedeniyle faizlerin düşük seviyede tutulduğunu söylenirken enflasyonun
2017’den önce %2 hedefine dönmeyeceği vurgulandı. Hazırlanan raporda BOE üyeleri Weale ve Mccarferty 25 baz puan
artırım isterken faizlerin %0,75 çıkarılmasını istediler. Düşük enflasyonun güçlü para birimi ve düşük emtia fiyatlarından kaynaklandığını düşünen banka ücretlerin yükselişe geçmesi halinde ise enflasyonun hedefi aşacağından endişe duyduklarını
belirtti. Daha sıkı para politikasının ise yakın zamanda ücretlerde artışa neden olabileceği de ayrıca ifade edildi. Bu akşam
FED’den yayınlanacak Toplantı Tutanaklarının detaylarını izliyor olacağız. Tutanaklarda enflasyona , istihdama ve faizlere ilişkin
yapılacak vurgular piyasadaki volatiliteyi artırabilir. Teknik olarak baktığımızda sabah çift dip yapan parite verilerin etkisiyle sert
bir şekilde yükselirken 1,5735 direncini takip ediyoruz. 1,5735 direncinin kırılması halinde 1,5780 direncine kadar yükselişler
görülebilir. Haftalık pivot noktamız olan 1,5735’in kırılması halinde paritede alış baskısı hız kanacaktır. Aşağıda ise 1,5645 desteğinin altında 1,5590 desteğine kadar düşüşler görülebilir. (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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