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İNGİLTERE MERKEZ BANKASI'NIN U DÖNÜŞÜ

Uzun zamandır üzerinde durduğumuz bir konu İngiltere Merkez Bankası’nın
(BOE) makroekonomik verilerin ışığında ABD Merkez Bankası FED’den faiz
artışlarına sonra da başlayacak olsa dahi, hız ve sıklık açısından FED’den daha hızlı
ve istikrarlı olacağı idi.
Ancak son zamanlarda Merkez Bankaları’ndan görmeye alıştığımız sıkı bir Udönüşüne de İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney imza attı. Dün Financial
Times gazetesine verdiği röpörtajda son 8 yıldır piyasada geçerli olan yüzde 0,5’lik
politika faizini değiştirmeye yeterli olacak ekonomik gelişmeler olmadığını söyledi.
Temmuz ayında yaptığı açıklamada 2016 öncesinde faizlerde yukarı yönlü bir değişim
olabileceğini ima ederken Carney gelinen noktada bu artış yerine mevcut ekonomik
verileri izleyeceklerini söyledi.
Toplam büyüme tarafında gelişmelerin olumlu olduğuna dikkat çeken Carney öte
yandan ‘enflasyon’ tarafında işlerin istenilen ya da hedeflenenin çok uzağında seyrettiğine işaret etti. Salı günü açıklanan İngiltere Kasım enflasyonu yüzde 0,1 ile BOE’nın hedefi olan yüzde 2’nin çok altında ve 2016’da da bu senaryonun değişme ihtimali
zor. Düşük enflasyona bağlı artış hızı düşen maaş artışları (2,3%) da diğer bir
olumsuz unsur.

Carney’in dedikleri göz önüne alındığında long GBP/USD pozisyonlarımı kapatıp
neutral seviyeye alıyorum. Ancak EURGBP pozisyonlarında short EUR korumaya devam ediyorum.
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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.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı notu:
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız kaynaklardan derlenmiş olup, 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.
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.”
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