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GBPUSD HAFTALIK TEMEL/TEKNİK GÖRÜNÜM
İngiltere enflasyonu beklentilerin üzerinde arttı.
İngiltere’de enflasyon Ekim ayında %1.3 artış göstererek %1.2’lik artış beklentisinin üzerinde bir performans sergiledi. Aylık
bazda ise beklentiye paralel olarak yüzde 0.1 olarak gerçekleşti.
İngiltere Merkez Bankası’nın 5-6 Kasım’da gerçekleştirilen toplantı tutanakları açıklandı.
BOE tutanaklarına göre üyelerin çoğunluğu büyümenin beklenenden daha fazla zayıflayabileceği yönünde risklerin mevcut
olduğunu ve erken bir sıkılaştırmanın ekonomiyi şoklara karşı kırılgan kılabileceğini düşünüyor.
İngiltere’de Perakende Satışlar beklentileri karşıladı.
Enflasyon tarafında önemli bir veri seti olarak görülen Perakende Satışlar rakamları beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Aylık
bazda yüzde 0.8 ve yıllık bazda ise yüzde 4.3 artış gözlemlendi.
28-29 Ekim tarihlerinde yapılan FOMC Toplantısının Tutanakları açıklandı.
Tutanaklara göre, bazı üyeler enflasyonun bir süre için hedefin altında kalacağını ifade ettiklerini, birçok üye ise FED’in
enflasyon bekleyişlerinde olası düşüşe karşı alarmda olması gerektiğini de belirtti. Faiz artırımına ilişkin kayda değer zaman
söyleminin FED söylemlerinden çıkarılması FOMC üyelerinin sadece bir kısmı tarafından desteklenirken, istihdam piyasasına dair toparlanmanın devam ettiği ancak konut piyasasında toparlanmanın istenen seviyede olmadığının da altı çizildi.
ABD’de enflasyon beklentileri aştı.
ABD’de enflasyon Ekim ayında yıllık bazda %1.7 artış göstererek %1.6’lık artış beklentisinin üzerinde bir performans sergiledi. Çekirdek TÜFE ise aylık bazda %0.2 artış gösterdi.
Haftalık işsizlik başvuruları beklentileri karşılayamadı.
ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 15 Kasım ile biten haftada 2 bin kişi azalarak 291 bin kişi olurken; 284 binlik beklentinin
de altında gerçekleşmiş oldu. Bir önceki haftanın işsizlik başvuruları 290 bin kişiden 293 bine revize edildi.
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Teknik olarak baktığımızda kanal içinde hareket eden paritede bu hafta sert hareketler görülebilir. Daha önce 2 kere test
ettiğimiz 1,5733 direncinin kırılması halinde kanalımızın üst bandı olan 1,5938 direncini test edebiliriz. Aşağıda ise 1,5587
desteğimizin altında kanalımızın alt bandına denk gelen 1,5493 desteğine kadar düşüşler görülebilir.
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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’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.

YARIN İNGİLTERE ENFLASYON
RAPORU AÇIKLANACAK!!!
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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.
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