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GBPUSD HAFTALIK TEMEL/TEKNİK GÖRÜNÜM
İngiltere Merkez Bankasının (BOE) Para Politikası’nın Kurulu toplantısı 4 Aralık tarihinde gerçekleşti. BOE faiz oranlarında ve para politikasında değişikliğe gitmedi. Faiz oranını %0.50’de, Varlık Alım Programını da 375 Milyar Sterlin’de
sabit bıraktı.
İmalat PMI 53.1 puanlık beklentinin üzerinde 53.5 puan, Hizmetler PMI ise 56.6 puanlık beklentinin üzerinde 58.6
puan olarak gerçekleşti. Yapı PMI rakamı da beklentileri karşılayamadı ve 61.4 puandan 59.4 puana geriledi. Piyasalarda beklenti 61.2 puan seviyesindeydi. Bu tabloda gelen PMI datalarından Yapı PMI hariç diğer PMI rakamlarının
pozitif gelmesi büyümedeki toparlanmanın kanıtı olarak görülmekte diyebiliriz. Özellikle reel ücretlerde artışın başladığını vurgulayan banka ücret artışlarının verimlilikte yaşanan artışın önüne geçmesi halinde bankanın faize bir adım
daha yaklaştığı vurgusunu yaptı.
Bu hafta ise BOE üyelerinden konuşmalar gerçekleşecektir. Ülke ekonomisi, BOE’nin para politikası hakkında yapacakları açıklamalar yakından takip edilecek. Hafta genelinde veri akışı açısından sakin diyebiliriz. GBPUSD paritesi
özellikle Dolar endeksinin yönüne bağlı olarak seyrini belirleyecektir.
ABD’de ise gözler Cuma günü açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam rakamı açıklandı. Piyasalarda beklenti 230 Bin seviyesindeyken, 321 Bin ile beklentilerin çok üzerinde açıklandı. Açıklanan rakam sonrası piyasalarda volatilite arttı
Dolar endeksi 89.40 seviyesine kadar yükseldi ve Dolar diğer para birimlerine karşı değer kazandı. Tarım Dışı İstihdam
öncesinde ise Çarşamba günü ADP Özel Sektör İstihdam rakamını takip ettik. 221 Bin beklenen rakam 208 Bin olarak
gerçekleşti ve beklentileri karşılayamadı. ABD’de İşsizlik oranı ise %5.8 ile beklentiler dahilinde açıklandı. Tarım Dışı
İstihdam iyi gelmesi istihdam piyasasındaki görünümün de olumlu olduğu sinyallerini veriyor diyebiliriz. Tarım Dışı
İstihdam sonrası FOMC üyelerinden Mester açıklamalarında, gelen Tarım Dışı İstihdam verisinin iyi gelmesi istihdam
tarafında toparlanma sinyalleri verdiğini ve enflasyon tarafında da toparlanma görüldüğünde FED’in faiz artırımına
gideceği sinyallerini aldık. Ayrıca piyasalar Salı günü FED Başkanı Janet Yellen’ın konuşmasını bekledi ancak Yellen
ABD ekonomisine ve para politikasına dair herhangi bir açıklamalada bulunmayınca piyasalarda da bu durumun haliyle etkisini görmedik.
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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.

Teknik olarak baktığımızda kısa vadeli bir üçgen görüntüsü veren paritede sabah denediğimiz 1,5538’lerin altında
1,5430’lara kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Yukarıda ise 1,5693’ün kırılmasıyla birlikte 1,5800 direncine doğru yükselişler görülebilir. Burada bundan sonra ABD’nin daha ön plana çıkmaya başlayacağı ekonomik ortamda DOLAR
ENDEKSİ’ndeki fiyatlamaların parite üzerinde belirleyici olacağını düşünüyoruz. 89,70’in üzerindeki fiyat hareketleri
pariteyi aşağıya taşıyacak beklentisi oluşacakken 89,70’lerin altındaki fiyat hareketlerinde paritede yukarı yükselişler
beklenebilir.
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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:
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 burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu 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.
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