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GBPAUD Temel/Teknik Görünüm
Avustralya Merkez Bankası bugün yaptığı para politikası toplantısında piyasada beklenti dahilinde olan 25 baz puanlık indirimi
gerçekleştirmedi ve politika faizini %2,25’te sabit bıraktı. Ancak, toplantı detaylarında önümüzdeki para politikası toplantısında
faiz indirimi yapılacağının sinyallerini verdi. Avustralya Merkez Bankası, değersizleşen Avustralya Doları’nın büyümeye katkıda bulunacağını belirtiyor. Bir sonraki Avustralya Merkez Bankası toplantısı ise 7 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilecek ve yetkililer Avustralya Doları’nın değersizleşmesini destekliyor.
Aralık 2014’te açıklanan üçüncü çeyrek büyüme rakamı ise zayıflığa işaret ediyor. Avustralya üçüncü çeyrekte 2011’den bu
yana % 0,3 ile en düşük büyüme rakamını açıkladı. Enflasyonda ise %2’lik hedefinden oldukça uzak. Ocak 2015’te çeyreklik
tüketici enflasyonu %0,2’lik artış gösterdi ve enflasyonda düşüş eğilimi hâkim ve piyasada Merkez Bankası’ndan genişlemeci
adım beklentisini artırıyor.
İngiltere tarafında tüketici enflasyonunda baskılı seyir devam ediyor. Faiz artırımı için ise beklentimiz İngiltere Merkez Bankası’nın
FED’in takipçisi olacağı yönünde. Enflasyon görünümündeki bozulma İngiltere’nin faiz artırım tarihini ileriye atmakta. FED’în
2015 yılında faiz artıracağı varsayımıyla İngiltere Merkez Bankası’nın da faiz artırımını en erken 2016 yılında gerçekleştirmesi
mümkün. Kısa vadede bakıldığında ise özellikle üretim verilerinde iyileşme söz konusu olmasına rağmen TÜFE’deki olumsuzluk
Sterlin’deki yükselişi baskılıyor.
Merkez Bankası Toplantı Takvimi

Avustralya Merkez Bankası PPK Toplantısı
03.Mar.15
07.Nis.15
05.May.15
02.Haz.15
07.Tem.15
04.Ağu.15
01.Eyl.15
06.Eki.15
03.Kas.15
01.Ara.15

İngiltere Merkez Bankası PPK Toplantısı
05.Şub.15
05.Mar.15
09.Nis.15
11.May.15
04.Haz.15
09.Tem.15
06.Ağu.15
10.Eyl.15
08.Eki.15
05.Kas.15
10.Ara.15

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.

Eylül 2014’ten beri yükselen trendde hareket eden GBPAUD paritesinde, önümüzdeki süreçte Avustralya Merkez Bankası’nın sürpriz
bir kararla faiz indirimine gitmemesi ve Sterlin’deki baskılı hareket 2,002 seviyesini test eden GBPAUD paritesinde aşağı yönlü hareketlerin devamını getirebilir. 21 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 1,9615 seviyesine kadar geri çekilen parite için önemli
bir destek seviyesi konumunda. Geri çekilmenin devamı halinde 1,9182 seviyesi test edilebilir. Yükselen trendin alt bandı olan 1,8763
seviyesinin kırılması trend değişim sinyali olabilir. Ancak, temel verilerinde desteklediği üzere 1,9182 seviyesinden tepki alımları gerçekleşirse trendin üst bandı olan 2,004 üzerinde uzun vadede 2,05’ler hedeflenebilir.

Kaynak: Matriks

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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