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GBP/USD
Paritede yatay hareketlilik sürerken İngiltere tarafına baktığımızda bugün BBA Mortgage Başvuruları 38,5K (Bin) beklenirken 37,1K (Bin) ile beklentilerin altında geldiğini gördük. Ayrıca İngiltere tarafından bugün açıklanan enflasyon raporu sonrası Carney’in konuşmasına baktığımızda Carney Para Politikası Kurulu’nun sıkılaştırmanın zamanlamasını ve sürecini tartıştığını ancak gevşemenin söz konusu olmadığını söylerken gerekli olduğunda ekstra teşvik sağlama konusunda hayli esnekliğe
sahip olduklarını vurguladı. Kümalatif sıkılaştırmanın muhtemelen önceki tahminden daha az olacağını ifade eden Carney
İngiltere ekonomisinin göreceli gücünün Avrupa’dan göçü tetiklediğini ve global ekonomik görünümün ABD ve Japonya’nın
yaptığı parasal hamlelerin yanında jeopolitik risklerle birlikte kötüleştiğine dikkat çekti. Euro Bölgesi’nin resesyona düşmeme
ihtimalinin yüksek olduğunu dile getiren Carney faiz artışının genel tüketici talebi üzerinde göreceli olarak ılımlı etki yapmasını
beklediklerini ve İngiltere ekonomisinde büyüme trendinin %2,25 olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. ABD tarafına baktığımızda
ise bugün açıklanan büyüme verisinin %3,3’lük beklentinin üzerinde %3,9 ile pozitif geldiğini gördük. İlk çeyrekte % -2,1 ikinci çeyrekte %
4,6 büyüyen ABD ekonomisinde 3, çeyreğin ilk rakamı ise %3,5 olarak gerçekleşmişti. Üçüncü çeyreğin 2, revizesi olarakta %3,9 olarak
gerçekleşmiş oldu. Teknik açıdan baktığımızda 1,5734 direncinin geçilmesi halinde 1,5788 direncine kadar yükselişler görülebilir. Aşağıda ise 1,5632 desteğinin altında 1,5588 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. (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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