10 Kasım 2014

GBPUSD HAFTALIK TEMEL/TEKNİK GÖRÜNÜM
İngiltere Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu toplantısı 6 Kasım tarihinde gerçekleşti.
Toplantı sonucunda varlık alım programını 375 milyar sterlin olarak bırakırken, faiz oranını %0.50 olarak belirledi.
Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nün (NIESR) İngiltere ekonomisi hakkında açıklamalarda bulundu.
Yapılan açıklamada, İngiltere ekonomisinin bu sene için güçlü büyüdüğünü gelecek sene bu büyümenin ılımlaşacağını belirterek, ilk faiz artırımının gelecek Haziran ayında yapılabileceğini belirtti.
İngiltere’de İmalat PMI ve Hizmetler PMI rakamları takip edildi.
İmalat PMI 51.2’lik beklentinin üzerinde 53.2 puan olarak gerçekleşti. Hizmetler PMI ise Ekim ayında 56.2 puan
ile beklentinin altında açıklandı.
İngiltere’de Endüstriyel Üretim beklentinin üzerinde açıklandı.
Endüstriyel Üretim aylık bazda yüzde 0.4’lük beklentinin üzerinde yüzde 0.6 olurken, yıllık bazda ise yüzde 1.5
ile beklentiye paralel gelirken, bir önceki ayın rakamına göre gerileme gösterdi.
ABD tarafında ise ADP Özel Sektör İstihdam ve Tarım Dışı İstihdam rakamları takip edildi.
Piyasalarda 220 Bin beklenen ADP Özel Sektör İstihdam rakamı 230 Bin olarak açıklandı. Bir önceki ayın rakamı ise 225 Bine revize edildi. Bu verinin ardından Dolar endeksinde kısa süreli yükselişler gözlemlendi. Cuma
günü ise Tarım Dışı İstihdam Ekim ayı rakamı 233 Binlik beklentinin altında 214 Bin olarak gerçekleşirken, Eylül
ayının rakamı ise 248 Binlik artıştan 254 Binlik artışa revize edildi. İşsizlik oranı ise yüzde 5.9’dan yüzde 5.8’e
gerilerken, iş gücüne katılım oranı ise yüzde 62.7’den yüzde 62.8’e yükseldi.
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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.
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Teknik olarak baktığımızda, geçtiğimiz haftaya 1.5962 seviyesinden başlayan GBPUSD paritesi hafta genelinde
1.6020 ile en yüksek ve 1.5789 ile en düşük seviyeleri test ederken, haftayı 1.5866 seviyesinden kapattı. Bu haftaya ise 1.5881 seviyesinden işlem görmeye başlayan GBPUSD paritesi gün içerisinde 1.5916 en yüksek ve 1.5869
en düşük seviyeleri test etti. Haftalık pivot noktamız olan 1,5893 seviyesinin altında 1,5862 desteğine kadar düşüşler görülebilir. Özellikle 1,5862 seviyesinin üstünde kaldıkça alış baskısının artacağını düşünüyoruz. Yukarıda ise
1,5914 direncinin kırılmasıyla 1,5980 direncine kadar yükselişler görülebilir.

HAFTANIN EKONOMİK TAKVİMİ:
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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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