15 Aralık 2014

GBPUSD HAFTALIK GÖRÜNÜM
Piyasalar bir taraftan Amerika Merkez Bankasından faiz artırımına yönelik sinyaller beklerken, bir taraftan da İngiltere
Merkez Bankasından da bekleniyor. İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Carney her zamanki gibi açıklamalarında,
faiz artırımı kademeli ve sınırlı bir şekilde olacağı görüşünü korumaya devam ederken, şu anlık düşük faiz ortamının
bir süre daha devam edeceğini duyurdu. BOE üyesi Weale ise, düşük üretimi canlandırmak için kısa vadede faizlerin
artırılması gerektiğini savunurken uzun vadede ise büyümeyi desteklemek için faizlerin kriz öncesi dönemden düşük
olması gerektiğini belirtti. İngiltere Ticaret Odasından gelen açıklamaya göre, BOE tarafından yapılacak olan erken faiz
artırımının İngiltere için bir risk oluşturması öngörülürken, 2014 yılı için İngiltere büyüme tahminini %3 olarak revize
etti. Geçtiğimiz hafta İngiltere’de veri akışı sakindi. İngiltere’de Sanayi Üretimi Ekim ayında aylık bazda %0.1 gerilerken, yıllık bazda %1.1 artış gösterdi. İmalat sektörü üretimi ise aynı dönemde aylık bazda %0.7 gerileyip, yıllık bazda %
1.7 artış göstermiş oldu.
Amerika’da ise gözler 16-17 Aralık tarihinde yapılacak olan FOMC toplantısında. FED’in ne zaman faiz artırımına gideceği en büyük merak konusu. Geçtiğimiz hafta ABD’de tüketime ve harcamaya yönelik olan verilerden Perakende Satışlar aylık bazda %0.4’lük beklentinin üzerinde %0.7 olarak açıklanırken, Çekirdek Perakende Satışlar ise %0.1’’’lik beklentinin üzerinde %0.5 olarak gerçekleşti. Gelen ABD verileri beklentileri karşıladı. Haftalık olarak açıklanan işsizlik
başvurularında da azalmalar görülmekte. İstihdam piyasası açısından olumlu bir tablo olarak değerlendirilebilir.
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Tarih
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
16.12.2014
16.12.2014
16.12.2014
17.12.2014
17.12.2014
17.12.2014
17.12.2014
17.12.2014
18.12.2014
18.12.2014

ABD Haftalık Veri Takvimi
ABD Kapasite Kullanım Oranı (Kas)
ABD Endüstriyel Üretim (Aylık) (Kas)
ABD İmalat Üretimi (Aylık) (Kas)
ABD Yapı İzinleri (Aylık) (Kas)
ABD Yapı Ruhsatları (Kas)
ABD Konut Başlangıçları (Kas)
FOMC TOPLANTISI
ABD Çekirdek CPI (Aylık)
ABD Çekirdek CPI (Yıllık)
ABD CPI (Yıllık)
ABD CPI (Aylık)
ABD Hizmetler PMI
ABD Philadelphia FED İmalat Listesi

Beklenti
79,30%
0.6%
0.5%
1,050M
1,030M

Önceki
78,80%
-0,1%
0.2%
5,90%
1,092M
1,009M

0,10%
1,70%
1,60%
-0,10%
56,60%
25,4

0,20%
1,80%
1,70%
0,00%
56,2
40,8

Tarih
16.12.2014
16.12.2014
16.12.2014
16.12.2014
17.12.2014
17.12.2014
18.12.2014
18.12.2014
18.12.2014
18.12.2014
19.12.2014

İngiltere Haftalık Veri Takvimi
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney Konuşması
Çekirdek TÜFE (Yıllık)
TÜFE (Yıllık)
TÜFE (Aylık)
İngiltere Merkez Bankası Toplantısı Kayıtları
İşsizlik Oranı
Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık)
Çekirdek Perakende Satışlar (Yıllık)
Perakende Satışlar (Aylık)
Perakende Satışlar (Yıllık)
GFK Tüketici Güveni

Beklenti

Önceki

1.5%
1.2%
0.1%

1.5%
1.3%
0.1%

5.9%
0.4%
4.5%
0.3%
4.2%
-1

6.0%
0.8%
4.6%
0.8%
4.3%
-2

Sonuç olarak, bu haftanın gündeminde FOMC Toplantısı var. FOMC toplantısının ardından FED Başkanı Yellen’ın açıklamaları özellikle faiz artırımına yönelik sinyaller gelmesi durumunda piyasalarda volatilite artacaktır. FOMC dışında hem
ABD’de hem de İngiltere’de TÜFE rakamları önemle takip edilecek. Enflasyon tarafı için önemli görülen bu veri seti her iki
ülke için önemli olacaktır. Faiz artırımı için her iki ülkenin Merkez Bankaları ekonomik aktivitelerde ki duruma göre faizlerde arttırıma gidileceğinden, açıklanacak TÜFE rakamları önemlidir. ABD tarafında FED Başkanı Yellen’ın konuşması kadar,
İngiltere tarafında da BOE Başkanı Carney’nin yarın yapacağı konuşmada önemli olacaktır. Carney, düşük faizlerin bir süre
daha devam edeceğini yakın zamanda dile getirmiş olsa da, yarın değişik söylemler de bulunması GBPUSD paritesinde
hareketlilik yaratacaktır. Ayrıca İngiltere’de işsizlik oranı %5.9 seviyesinde ve Çarşamba günü açıklanacak olan verinin rakamında azalma gözlemlenirse, İngiltere tarafında istihdam piyasasında olumlu sinyallerin geldiğini söyleyebiliriz.
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GBPUSD TEKNİK GÖRÜNÜM
Parite geçtiğimiz hafta oluşturduğu üçgeni kırdıktan sonra kanal tepesine doğru yükseliş kaydetmişti. 1,5744 ile kanal tepesini kıramayan paritede tekrardan satışların geldiğini gördük. Paritede günlük grafiğe baktığımızda RSI-MACD fiyat
uyumsuzluğu oluşturması bize yukarı yönlü fiyatlamaların olabileceğini gösterse de 17 Aralık’taki FED faiz toplantısından
çıkacak sonuçlar pariteye yön verecektir diye düşünüyoruz. Teknik olarak baktığımızda 1,5744 direncini kıracak olursak
paritede 1,5940 direncine doğru yükselişler görülebilir. Aşağıda ise 1,5650 desteğinin altında son dip seviyemiz olan
1,5540 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Dolar endeksinde 88.20 seviyesinin altında 87.50 seviyesini takip ediyor olacağız. Eğer 87.50 seviyesini kırarsa Dolar endeksinde trendin değiştiğini söyleyebiliriz. Yukarı yönlü hareketlerde ise 89.20
ve 90.00 direnç noktalarımız.

GRAFİK:GBPUSD

Kaynak:Metatrader
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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:
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.

ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Barbaros Mah. Al Zambak Sok. No:2
Varyap Meridyan Sitesi A Blok Kat:16
Batı Ataşehir İstanbul/Türkiye
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