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GBP/USD ANALİZİ
İngiltere’de dün kötü gelen enflasyon rakamlarının ardından paritede sert satışlar izlemiştik. Bugünde BOE Toplantı Tutanakları yayınlandı. Toplantı tutanaklarına baktığımızda sürpriz bir sonuç çıktı. BOE
üyesi Weale ve Maccafferty 25 baz puanlık artırım istediler. Toplantı tutanaklarına göre faizlerin değiştirilmeme kararı 2’ye karşı 7 oyla alınmış oldu. Daha önceki toplantıda 9 üyenin tamamı faiz artışına karşı
yönde oy kullanmıştı. Varlık Alım Programı oylama sonuçlarında ise 9 üyenin tamamı bir önceki toplantıda olduğu gibi 375 Milyar Sterlin’lik Varlık Alımı’nın değiştirilmemesi yönünde oy kullandı. Weale ve Maccarferty istihdam ve ücretlerde artış olduğunu istihdam piyasasında artışın faiz arttırımı ile baskılanabileceğini söyledi. Ayrıca Weale ve Maccarferty erken faiz artışının kademeli faiz artış şansını yükselteceğini
söyledi. Toplantı kayıtlarına göre faiz artırımının hanehalkı harcamalarını zora sokacağını ve Sterlin’de yaşanacak değer artışının ekonomiye zarar verebileceği belirtildi. Bu açıklamaların ardından paritede sert
bir yükseliş etkisi izledik. Teknik olarak baktığımızda ise uyumsuzluk gördüğümüz paritede yükseliş beklentimizi koruyoruz. Sabah veriden önce kanal dibini test eden parite buradan veriyle birlikte yükselişe
geçmişti. Akşam FED Toplantı Tutanaklarında bugünküne benzer sert hareket yapısı oluşabilir. Bu sabah
oluşturduğu kanalın dibini 4. kez deneyen parite 1,6601 seviyesinden yukarı yöneldi. Bugün 1,6655 direncinin üzerinde 1,6736 direnci denenebilir. Kanalımızın tepe noktasına denk gelen bu rakamın kırılmasıyla birlikte 1,6890 ileriki günlerde denenebilir. Aşağıda ise 1,6590’a denk gelen kanal dibimizin kırılmasıyla 1,6543’e kadar ilke etapta düşüşler yaşanabilir. (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.

