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İngiltere Haftalık Temel/Teknik Görünüm
Geçtiğimiz hafta İngiltere Merkez Bankası (BOE) Toplantı tutanakları ve İngiltere 3.çeyrek büyüme (GSYİH) piyasalar tarafından
yakından takip edildi.
İlk olarak İngiltere Merkez Bankası toplantı tutanakları açıklandı. İngiltere Merkez Bankası toplantı tutanaklarına göre; 9 üyeden ikisi 25 baz puanlık faiz artırım yönündeki fikirlerini korurken; komitenin 7 üyesi politika faizinin %0.50’de bırakılması yönünde oy kullandı. Küresel ekonomiye dair karamsarlığın arttığının belirtildiği tutanaklarda, komitedeki çoğunluk üyeler İngiltere’nin genişlemesine yönelik orta vadeli risklerin arttığını düşünüyor.
İngiltere AB ‘nin ek bütçe talebini reddetti.
Geçen haftanın son günü İngiltere Başbakanı Cameron AB Ek Bütçe Talebi hakkında kararlı açıklamalarda bulundu. İngiltere
Başbakanı’nın sözcüsü ek bütçe talebinin reddedildiğini açıklamıştı. AB’nin Bütçe harcamaları konusunda İngiltere’yle ciddi
görüş ayrılıklar olduğunun altını çizen Cameron; 2 milyar EUR ek bütçe talebinin ödenmemesi için her şekilde mücadele edeceğini ve bütçe talepleri için AB ile olağanüstü görüşme yapılacağını açıkladı.
Perakende Satışlar beklentilerin altında gerçekleşti.
Geçtiğimiz hafta veri akışı bakımından kalabalık olan İngiltere tarafında İngiltere Perakende Satışlar piyasalar tarafından yakından takip edildi. Olumsuz görünümün hakim olduğu Avrupa’da İngiltere tarafında Perakende Satışlar yıllık ve aylık bazda açıklandı. Perakende Satışlar aylık bazda -0,1% beklentisinin oldukça altında -0,3% seviyesinde gerçekleşirken; yıllık bazda Perakende Satışlar 3,4% piyasa beklentisinin altında 3,1% olarak açıklandı. Verinin ardından GBPUSD paritesinde kısa vadeli düşüşler görüldü. Günü 1,6049 seviyesinden açan GBPUSD gün içinde en yüksek 1,6060 ve en düşük 1,59947 seviyelerini test
ederken; günü 1,6029 seviyesinden kapadı.
İngiltere büyümesi 3.çeyrekte yavaşladı.
İngiltere büyüme verisi için beklentiler olumsuzdu. Nitekim İngiltere’nin büyümesi, Euro Bölgesi’ndeki gerilemenin ardında
ekonomik toparlanmaya yönelik tehditlerin artması ile 3. çeyrekte yavaşlama gösterdi. İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu'nun
yaptığı açıklamaya göre yurtiçi hâsıla büyümesi 3.çeyrekte 0.7% olarak gerçekleşirken 2. çeyrekte büyümede 0.9% artış kaydedilmişti. Ekonomideki yavaşlama İngiltere Merkez Bankası (BOE) politika yapıcılarının İngiltere'nin en büyük ticaret ortağı Euro
Bölgesi'ndeki zayıflıktan endişe duydukları bir dönemde gerçekleşti. Verinin ardından GBPUSD paritesi üzerinde daha çok
Dolar Endeksi’nin etkisi görüldü. Dolar Endeksinde 85,87 seviyesinden 85,62 seviyelerine kadar geri çekilmelerin görülmesi
Sterlinin Dolar karşısında güç kazanmasına neden oldu, paritede yükselişler gözlemlendi.
Geçtiğimiz haftayı 1,6116 seviyesinden açan GBPUSD hafta içinde en yüksek 1,6184 ve en düşük 1,5994 seviyelerini test ederken
haftayı 1,6088 seviyesinden kapadı.

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.

Haftanın Ekonomik Takvimi;

Sonuç olarak;
Geçtiğimiz hafta açıklanan Merkez Bankası tutanaklarına göre İngiltere faiz arıtımına gitmedi. İngiltere’nin 2015 ilk çeyreğinde faiz artırımına gidilmesi piyasalar tarafından beklenirken BOE üyeleri arasında fikir ayrılıkları devam ediyor. Bir taraf kademeli olarak artırmaya
şimdiden başlanması gerektiğini savunurken diğer taraf erken faiz artırımı konusunda endişeli.
Bu hafta açıklanacak olan verilere baktığımızda geçen haftaki gibi yüksek volatiliteye neden olacak veriler bulunmazken; Konut verileri
bu haftanın İngiltere tarafındaki gündemi diyebiliriz. Mortgage Kredi/Onayları ve Ulusal HPI konutlarının açıklanacağı haftada genel
olarak beklentiler bir önceki döneme göre daha kötümser. Zayıflayan Euro Bölgesi ekonomisinden etkilenen İngiltere tarafında genel
görünüm negatif.
Teknik Görünüm
Bu hafta İngiltere’de Endekste 6368 seviyesinin altında 6226 ve 6100 destek seviyelerini takip edilecekken; Yukarı yönlü hareketlerde ise 6450 seviyesinin üzerinde 6480 ve 6550 seviyelerini takip ediyor olacağız.
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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
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