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GBPUSD GÜN İÇİ ANALİZİ
İngiltere’de bu sabah açıklanan işsizlik oranı beklentiye paralel olarak yüzde 6.4 olarak açıklandı. Bir önceki
ay bu oran yüzde 6.5 seviyesindeydi. Sonrasında İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney enflasyon raporuna ilişkin olarak düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, BOE’nin faiz artırımı konusunda
önceden belirlenmiş bir rotası olmadığını tekrarlarken, faiz artırımının kademeli ve sınırlı olacağını
vurguladı. Ülke ekonomisinin normalleşmesiyle faiz oranının artırılması gerekeceğini ifade etti. Jeopolitik
gelişmelerin ve AB üzerindeki etkilerinin yakından izlenmesi gerektiğini ve ihracat pazarlarındaki gelişmelerin ekonomiyi olumsuz yönde etkilediğini ancak jeopolitik gelişmelerin henüz para politikası kararlarında
etkili olmadığını da belirtti. Küresel politik risklerin ve Euro Bölgesi ekonomisindeki zayıflığın İngiltere’nin
toparlanma sürecini yavaşlatabileceğini, bu nedenle faiz oranlarındaki artışın çabuk ve hızlı olmayacağını da
ifadelerinde yer verdi. İngiltere Merkez Bankası 2015 büyüme tahminini yüzde 2.9’dan yüzde 3’e yükseltti.
BOE Başkanı Carney’nin konuşmasının ardından S&P İngiltere ekonomisine yönelik bir takım açıklamalarda
bulundu. İngiltere ekonomisindeki güçlenmenin ülkedeki bankaların performansını arttıracağını belirtti.
Merkez Bankaları arasından ilk önce BOE’nin faiz arttırımına gidileceği beklentisi üzerine de açıklama yapan
kurum, ülkede ki ekonomik toparlanma sayesinde BOE’nin gelecek yıl sonundan önce faiz artışını tetiklemesini beklediklerini ve İngiltere’de genel para politikası duruşunun bir süre daha gevşek kalmaya devam edeceğinin de altı çizildi.
TSİ 12:30’da BOE Başkanı Carney konuşmasıyla GBPUSD 1.6845 seviyesine kadar yükseldi. Ancak bu seviyede tutunamayan paritede satış baskısı gözlemlendi ve 1.6730 seviyelerine kadar geriledi. ABD’den açıklanan perakende satışlar beklentilerin altında geldiğinden paritede 1.6704’den 1.6729’a kadar yükselişler
görüldü. ABD’de FOMC üyeleri Dudley ve Rosengren konuşmaları paritede volatiliteyi arttırabilir. Özellikle
faizle ilgili söylemlerde bulunulması Dolar endeksinde olumlu algılanacağından paritede satış baskısı hızlanabilir. Şimdi ise 1.6720 seviyesinde işlem gören GBPUSD’de 1.6697 desteği önemli görülmekte. Bu desteğin aşağı doğru kırılmasıyla 1.6660 seviyesine kadar geri çekilmeler gözlemlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.6756 ve 1.6793 direnç seviyeleri olarak takip edilecek.
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Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan
tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme
çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

