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İngiltere Haftalık Temel/Teknik Görünüm
Geçtiğimiz hafta İngiltere tarafında önemli bir veri bulunmazken İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komite Üyesi Cunliffe’nin açıklamaları piyasalar tarafından yakından takip edildi. Önceki haftalarda açıklanan ve İngiltere’deki karamsar görünümün güçlenmesinde büyük etkisi olan İngiltere Büyüme rakamı bir önceki dönem 0.9% büyüme kaydetmişken 3.çeyrekte
0.7%büyüme kaydetmişti. Euro bölgesinde görülen zayıflamanın da etkisiyle olumsuz gelen büyüme rakamları üzerine de
konuşan Başkan Yardımcısı Cunliffe yavaşlayan enflasyon ve ekonominin kasvetli görüntüsünün acil durum uyarısını uzun bir
süre daha haklı çıkaracağını açıkladı. İngiltere’de olumsuz gerçekleşen büyüme rakamlarının küresel büyümedeki umudun
zayıflamasında etkisi olduğunu sözlerine ekleyen Cunliffe; açıklanan verilerin ardından maaşlar ve enflasyon verilerindeki zayıflığın; küresel ekonomideki negatif görünümde etkisiyle mevcut olan para politikasının muhafaza edilmesi gerektiğine dikkat
çekti. Geçtiğimiz haftalarda İngiltere Merkez Bankası Baş Ekonomisti Andy Handane’nin dediklerine paralel açıklamalar yapan
Cunliffe konuşmalarında umutsuz görünümü tekrarlarlarmış oldu. Para Politikası Komitesinin esas konusu olan maaş artışı
hakkında ise Cunliffe işçi piyasasındaki sıkışıklığı ve genel görünümü gösteren daha nesnel verilerin beklenmesi gerektiğini
söyledi.
İngiltere Başbakanı James Cameron da geçtiğimiz haftalarda AB’nin ek bütçe talebi hakkında da açıklamalarını yineleyerek;1
Aralık'a kadar AB'ye, talep edilen 2,1 milyar Euro’yu ödemeyeceklerini açıklayarak; AB’ne olan güvenin yok olduğuna ve bu
güvenin tekrar oluşması gerektiğini söyleyen sert açıklamalarda bulundu. Avrupa’nın en hızlı büyüyen ekonomilerin başında
gelen İngiltere’nin ortak bütçeye daha fazla katkı yapmasında AB ile hemfikir olduklarını ifade eden Cameron;2.1 milyar Euro
olan taleple hiç karşılaşmadıklarını ve İngiliz vergi mükelleflerinin parasından ödenen bu miktarın incelemeye aldıklarını söyledi. Buna ilişkin olarak AB Bütçeden Sorumlu Komiseri Dominik; İngiltere’nin talep edilen ek bütçeyi ödememesi halinde İngiltere’ye ceza uygulanabileceğini açıkladı.
Dünya Bankası ise "İş Yapma Kolaylığı 2015: Verimliliğin Ötesine Geçmek" raporunu yayınladı. Rapora göre iş yapma kolaylığı
küresel sıralamasının en tepesinde Singapur yer alırken; Sağladıkları en işletme dostu düzenleyici ortamlar sayesinde ilk 10
ekonomi arasına giren diğer ülkeler arasında İngiltere de yer aldı.
Geçtiğimiz hafta İngiltere’de volatiliteye sebep olacak veri bulunmazken; Ulusal Konut Fiyat Endeksi aylık bazda 0,3% piyasa
beklentisinin üzerinde 0,5% gerçekleşti. Ulusal HPI Yıllık bazda ise 8,5% piyasa beklentisinin üzerinde 9,0% olarak açıklandı.
GFK Tüketici Güveni Endeksi Eylül ayında -1 iken Ekim ayında -2’ye geriledi. Gerilemenin en büyük etkisi olarak bir önceki
dönem beklentileri karşılayamayan ve gerileyen Endüstri verileri gösterildi.
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Ekonomik takvim;

Sonuç olarak;
Geçtiğimiz hafta İngiltere tarafında İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komite Üyesi Cunliffe’nin açıklamaları BOE’nin para politikasında sergileyeceği tutumu gösterirken; Avrupa Birliğinin İngiltere’den talep ettiği ek bütçe talebi ise önümüzdeki haftalarda nasıl sonuç
vereceği merak konusu.
Bu hafta İngiltere tarafında veri akışı oldukça yoğun. Hafta içinde farklı günlerde açıklanacak olan Hizmetler; İmalat ve Yapı PMI verileri
paritede volatilite yaratabilir. Euro Bölgesinde ve İngiltere’deki olumsuz görünümünde etkisiyle PMI verilerinde bir önceki dönemden kötü
gerçekleşmesi bekleniyor.
İngiltere İmalat PMI bir önceki dönem 51,6 olarak gerçekleşirken bu dönem beklenti 51,2 ;Yapı PMI 64,2 beklenti 63,5 ve Hizmetler PMI
ise bir önceki dönem 58,7 iken bu dönem beklenti 58,5.Son dönemlerde kötü gerçekleşen PMI verilerinin bu dönemde beklentileri karşılamayası durumunda paritede aşağı yönlü hareketlere neden olabilir.
İngiltere’de bu hafta gündem ise BOE’nin Kasım ayı için açıklayacağı Parasal Genişleme ve Faiz Oranları beyanatı. ATIG olarak geçtiğimiz hafta BOE Başkan Yardımcısı Jon Cunliffe ın konuşmalarına dayanarak ve genel ekonomik görünüm göz önüne alındığında İngiltere’nin faiz oranlarında veya parasal genişlemede herhangi bir değişikliğe gitmesini beklemiyoruz. Parasal genişlemeyi 375 milyar da
sabit tutulması ve faiz oranlarının da uzun zamandır değişmeyen 0.05% seviyesinde sabit tutulması bekleniyor.İmalat ve Endüstriyel
Üretim ’de takip edilecek bir diğer veri seti.
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Teknik Görünüm
Teknik açıdan bakılırsa; GBPUSD paritesinde Fibonacci Bullish ABCD Formasyonunda D noktası olan 1,5970 seviyesi destek olarak çalışırsa
1,6100 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Desteğin kırılması durumunda ise 1,5970 seviyesinin altında 1,5830 seviyesi test edilebilir.
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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:
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 bura da yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”
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