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GBPUSD GÜN İÇİ ANALİZİ
Ingiltere’de enflasyon rakamları beklentilerin altında açıklandı. Aylık bazda yüzde 0.3 azalma gösterirken,
yıllık bazda ise yüzde 1.6 olarak gerçekleşti. Açıklanan enflasyon rakamları %2 enflasyon hedefi olan İngiltere’de önemli bir veri seti olarak görüldüğünden, yakından takip edilmesi gereken verilerden biri diyebiliriz. Çekirdek TÜFE rakamları ise beklentiler dahilinde açıklandı.
Yarın hem İngiltere Merkez Bankasının hemde Amerika Merkez Bankasının Toplantılarının Tutanakları
açıklanacak. GBPUSD paritesinin seyri açısından önemli olacaktır.
Bugün İngiltere’den sonra ABD’den de enflasyon rakamlarını aldık. Beklentiler dahilinde açıklanan veriler
arasında sadece Çekirdek TÜFE aylık bazda yüzde 0.2’lik beklentinin altında yüzde 0.1 olarak açıklandı.
Ingiltere’den açıklanan rakamlar sonrasında GBPUSD paritesinde düşüşler gözlemlendi. 1.6690 seviyesinde
işlem gören parite 1.6650 seviyelerine kadar geriledi. Sonrasında yeniden yönünü yukarıya çeviren
GBPUSD ‘de bu sefer ABD verilerinden sonra geri çekilme görüldü. Ve şu anda ABD’den verilerinden sonra
1.6625 seviyesinde işlemler görülüyor.
Teknik açıdan baktığımızda sabah gelen verilerin ardından satış baskısı devam ederken paritedeki kanal
hareketi de devam ediyor. Daha önce 3 kez denediği kanal dibine denk gelen 1,6595 seviyesini deneyebilir.
Buranın kırılması halinde 1,6565 desteğine kadar düşüşler görülebilir. Ancak biz paritenin buralardan yukarı yönlü toparlayacağını düşünüyoruz. Paritede 4 saatlik bazda gördüğümüz uyumsuzluk ve RSI göstergesinin 30 seviyesinin altında aşırı satım bölgesinde bulunması bir dönüş sinyali olarak algılanabilir. Yukarıda
1,6656 seviyesinin üstünde 1,6730 direnci olan kanal tepesine kadar yukarı yükselişler görülebilir.
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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.

