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GBPUSD GÜN İÇİ ANALİZİ

İngiltere’de bu hafta açıklanan TÜFE rakamlarına baktığımızda, aylık bazda beklentinin üzerinde yüzde 0.2, yıllık bazda ise yüzde 1.9 olarak açıklandı. İşsizlik oranı ise bir önceki ay yüzde 6.6 iken bu ay
yüzde 6.5’e geriledi. Geçtiğimiz hafta (10 Temmuz) yapılan İngiltere Merkez Bankasının (BOE) toplantısının ardından bu hafta konuşan BOE Başkanı Carney’nin konuşması yakından takip edildi. Hazine
komitesinde yaptığı sunumda şahin konuşması ile dikkat çekti. Merkez Bankaları arasında ilk faiz arttırımına gidecek BOE gibi gözükse de, açıklamalarında faiz artırımlarının ne zaman başlayacağını bilmediğini ve faiz artırımlarını verilerin belirleyeceğini de ifadelerinde yer verdi. İngiltere’de bu hafta
açıklanan TÜFE rakamlarının ardından açıklamada bulunan Carney, TÜFE beklentilerinin çıpalanmış
ve iyileşmiş durumda olduğunu kaydederken, İngiltere ekonomisinin kriz öncesi tepe noktasına henüz daha yeni ulaştığının altını da çizdi. Daha önceki raporlarımızda da belirttiğimiz ve BOE’nin faiz
arttırma olayında engel olarak gördüğümüz “konut piyasasına” , Carney’ de aynı şekilde İngiltere’de ki
ekonomik büyüme için en büyük riskin “konut piyasası” olduğunu belirtti. Ancak bu riske rağmen şu
anlık daha fazla tedbir almayı düşünmediklerini de ifade etti.
Veri akışı açısından baktığımızda, bugün İngiltere tarafı sakin iken, ABD’de ise Michigan Hassasiyetini
bekliyor olacağız. Haftaya ise, 10 Temmuz tarihinde sonuçlanan BOE’ nin toplantısının tutanakları açıklanacak (23 Temmuz). Ayrıca, perakende satışlar ve büyüme rakamı (GDP) Sterlin tarafında volatiliteyi arttırabilir.
Teknik olarak ise, bu hafta GBPUSD paritesinde 1.7000-1.7190 bandında işlemler görüldü. Bugün ise
veri akışı açısından da sakin olmasına rağmen paritede 1.71 seviyesinin altında işlemler görüyoruz.
Haftaya İngiltere’de açıklanacak olan veriler beklentilerin üzerinde gelirse Sterlin tarafında olumlu
algılanacağından GBPUSD paritesinde yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Kanal içinde hareket eden
paritede kanalın dip noktası olan 1.7058 desteğimizin kırılması halinde genişleyen üçgenin dip noktası olan 1.7038 desteğine kadar geri çekilme yaşanabilir. Yukarıda ise 1.7083 direncinin kırılmasıyla
1.7113 direnci test edilebilir. 1.7113’ün kırılması halinde yukarı yükselişler sertleşebilir.
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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.

