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GBP/USD
Dün İngiltere’de açıklanan faiz kararı ve varlık alım oylaması sonucunda yükselişe geçen paritede bugünkü gelen verilerin pozitif etkisiyle yükselişler güç kazanıyor. İngiltere’de bugün açıklanan Perakende Satış verilerine baktığımızda %0,4 gelmesi beklenen verinin %0,8 iyi beklentilerin üzerinde açıklandığını gördük. Bu artışta mağazalarda fiyatlarda 2002’den bu yana
görülen en hızlı düşüşün talepte yarattığı etkinin sonuçlarını izledik. Diğer veri olan CBI Endüstriyel Sipariş Beklentisi ise –3
beklenirken 3 ile beklentilerin üzerinde geldi. ABD tarafına baktığımızda oldukça yoğun bir veri akışı bizi bekliyor olacak. Özellikle dün akşamki FED Toplantı Tutanaklarının ardından tutanaklarda enflasyona yönelik söylemlerin ağır basması bugün gelecek TÜFE rakamlarının önemini artırmakta. FED Toplantı Tutanaklarına baktığımızda istihdamın bir kenara koyulduğunu ve
enflasyonun ön plana çıkarıldığını izliyoruz. Teknik olarak baktığımızda ise haftalık pivot noktamız olan 1,5735 direncinin kırılması halinde 1,5800 direncini takip ediyor olacağız. Aşağıda ise 1,5645’in altında 1,5589 desteğine kadar düşüşler görülebilir.
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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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