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GBPUSD HAFTALIK GÖRÜNÜM
İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Carney , petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşün İngiltere’de ve küresel
ekonomide büyümeyi destekleyeceğini öngördü. Petrol fiyatlarında %40’ın üzerinde düşüş oldukça tüketicilere yansıyacağını ve reel harcanabilir gelirinin arttıracağını belirtti. Bu durumda, İngiltere’nin büyümesi için pozitif algılanacağını da açıkladı. Aynı zamanda, ülke büyümesi tarafından olumlu algılansa da, bazı finansal riskleri de ortaya çıkarabileceğini de işaret
etti. Jeopolitik risklerin yoğunlaşabileceğine dikkat çekerken, Euro Bölgesi gibi yerlerde enflasyon beklentilerinin daha da
baskı altında kalabileceğini de vurguladı. İngiltere’de TÜFE rakamları beklentileri karşılamadı. İngiltere’de enflasyon Kasım
ayında %1 artış göstererek %1.2’lik artış beklentisinin altında bir performans sergiledi. Bu rakam 2002’den bu yana en düşük seviyeye indi. Çekirdek TÜFE ise aynı dönemde %1.2 artış gösterdi. Piyasaların beklentisi %1.5 düzeyindeydi. İngiltere’de perakende satışlar beklentilerin çok üzerinde gerçekleşti. Aylık bazda %0.3 beklenirken %1.6, yıllık bazda ise %4.2
beklenirken %6.4 olarak açıklandı. Çekirdek Perakende satışlar rakamlarında da artışlar gözlemlendi. Aylık bazda %1.7 ve
yıllık bazda ise %6.9 olarak gerçekleşti. Ancak açıklanan kötü TÜFE rakamlarına rağmen açıklamada bulunan BOE Başkanı
Carney , enflasyon hedefine uzakta olan TÜFE rakamlarına rağmen politika duruşunun değiştirmeyeceğinin altını çizdi.
4 Aralık tarihinde sonuçlanan İngiltere Merkez Bankasının toplantısının tutanakları açıklandı. Toplantı tutanaklarına göre
faiz kararı 2’ye karşı 7 oyla kabul edilirken Weale ve McCafferty önceki toplantıda olduğu gibi 25BP’lık faiz artırım isteğinde
bulundu. Varlık alım programı oylaması ise oybirliğiyle alınmış olduğunu gördük. 3 aylık Ortalama Kazanç endeksi %1.3
beklenirken %1.4 olarak açıklandı. Bu duruma da toplantı tutanaklarında dikkat çekildi. Açıklanan bu endeksteki artışla
birlikte ücretlerdeki artışın verimlilikteki yükselmeye dair öncü işaretlerin olduğunu söylediler. Ayrıca düşen petrol fiyatlarının gelirleri artırıp büyümeyi destekleyebileceğini ve İngiltere ekonomisi için bu durumun olumlu algılandığı belirtilirken
enflasyonun %1’in altında gerilemesi olasılığının düşünülmediği ifade edildi. Faiz oranlarının düşük kalmasının ve hükümetin konut piyasasında damga vergisinde indirim yapmasının konut sektöründeki yavaşlamayı frenleyebileceği vurgulandı.

1

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.

ABD’de ise FOMC toplantısı takip edildi. FED faiz oranlarında beklenildiği üzere değişikliğe gitmedi ve %0.25 oranında sabit
bıraktı. “Kayda değer bir süre” ifadesi çıkarılmazken, faiz artırımına dair “sabırlı” olunması ifadesi de eklendi. Ülke ekonomisinde olumlu görünümün devam ettiği özellikle istihdam piyasasında iyileşmenin görüldüğü belirtildi. FED’den 15 üyenin 2015
yılında faiz artışı beklediği söylenen raporda 2 üyenin ise 2016 yılında artırım isteğinde bulunduğu açıklandı. Faiz kararının ise
3’e karşı 7 oyla alındığı da ifade edildi. FED 2014 için büyüme rakamını %2.3-%2.4 arasında beklerken 2015 beklentisi ise %
2.6-%3.0 arasında oldu. İşsizlik oranı beklentisi ise 2014 yılında %5.8, 2015 yılında %5.2-%5.3 arasında beklenmekte. Enflasyon beklentisi ise bu yıl için %1.2-%1.3 aralığında olurken, 2015 yılı içinse %1.0-%1.6 aralığında beklenmekte. FED Başkanı
Yellen konuşmasında, istihdam piyasasında toparlanmanın olduğunu ve düşen petrol fiyatlarının ise enflasyonu aşağı yönlü
baskılayacağını da ifade etti. Ayrıca, piyasaların faiz artırımına odaklanmış olduğunu ancak bunun gerçekleşebilmesi için ekonomik aktivitelere bakılması gerektiğinin de altını çizdi. ABD’de TÜFE rakamları beklentiler dahilinde açıklandı. Açıklanan rakamlara bakıldığında hala %2 enflasyon hedefinden uzakta seyrettiğini görebiliriz. TÜFE aylık bazda %0.2 daralma, yıllık bazda
ise %0.3 artış gözlemlendi. Haftalık olarak açıklanan işsizlik başvurularında ise yine azalma gözlemlendi. Haftalık İşsizlik başvuruları 2 Milyon 373 , işsizlik maaşından yararlanmaya devam edenlerin sayısı ise 289 Bin olarak açıklandı. İstihdam piyasası
için açıklanan bu rakamların olumlu etkisini görebilmekteyiz.
HAFTANIN EKONOMİK TAKVİMİ

Tarih
23.12.2014
23.12.2014
23.12.2014

İngiltere Haftalık Veri Takvimi
İngiltere GDP (3.çeyrek)
İngiltere GDP (Yıllık)
İngiltere Cari Hesap (3.çeyrek)

Beklenti
0.7%
3.0%
-21.9B

Önceki
0.7%
3.0%
-23.1B

Tarih
22.12.2014
22.12.2014
23.12.2014
23.12.2014
23.12.2014
23.12.2014
23.12.2014
23.12.2014

ABD Haftalık Veri Takvimi
ABD Şuan ki Ev Satışları (Kas)
ABD Mevcut Konut Satışları (Aylık) (Kas)
ABD Çekirdek Dayanıklı Malların Siparişleri (Aylık) (Kas)
ABD Dayanıklı Malları Siparişleri (Aylık) (Kas)
ABD GDP (çeyreklik) (3. Çeyrek)
ABD Çekirdek PCE Fiyat Listesi (Aylık) (Kas)
ABD Yeni Ev Satışları (Kas)
ABD Kişisel Gider (Aylık) (Kas)

Beklenti
5.23M
0.3%
0.7%
2.3%
4.2%
0.1%
470K
0.5%

Önceki
5.26M
1.5%
-1.1%
0.3%
3.9%
0.2%
458K
0.2%

Sonuç olarak, bu hafta Noel nedeniyle piyasalarda genel olarak volatilite düşük diyebiliriz. Bugün İngiltere tarafında veri akışı
sakin iken ABD tarafında Konut verilerini takip ediyor olacağız. Açıklanacak olan bu veri Dolar endeksinde hareketlilik yaratacağından GBPUSD paritesinde de volatiliteyi arttırabilir. Yarın ise hem ABD’de hem de İngiltere’de veri akışı yoğun. Her iki
ülkenin Büyüme rakamları açıklanacak. Piyasaların beklentisinin üzerinde rakamlar gelirse, ülke ekonomilerinde toparlanmanın olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca ABD’den tüketim ve harcamaya yönelik olan Dayanıklı Mal Siparişleri ve Kişisel Gelir/Gider
rakamları açıklanacak. %2 enflasyon hedefi olan ABD için açıklanacak olan bu rakamlar önemli veri setleri olarak takip edilecek.
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GBPUSD TEKNİK GÖRÜNÜM
Pariteye teknik açıdan baktığımızda günlük bazda RSI-MACD fiyat uyumsuzluğunun devam ettiğini görüyoruz. Aynı zamanda kanal içinde hareket eden paritede haftalık bazda daha önce 2 kez denediğimiz 1,5540 desteğinin kırılması halinde
kanal dibimiz olan 1,5330 desteğine kadar düşüşler görülebilir. Yukarıda ise 1,5757’nin kırılmasıyla kanalımızı kıracak olan
paritede 1,5942 direncine doğru yükselişler görülebilir.
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
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Batı Ataşehir İstanbul/Türkiye
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