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27-28 Ocak FOMC Toplantısı Tutanakları
27-28 Ocak’ta gerçekleşen FOMC Toplantı Tutanaklarına göre;



FED faiz artırımı süresi için ‘sabırlı’ ifadesini metinde kullanmaya devam etti. Faiz artırımı için çok düşük seyir eden
enflasyon rakamları göz önüne alınarak doğru zaman bulmaya çalışıldığı belirtildi.



‘Tutanaklarda birçok katılımcı politika normalleşmesinin başlangıcının zamanlamasına ilişkin riskleri değerlendirdiklerinde, federal fonlama oranlarını daha uzun süre düşük tutmanın anlamlı olacağı sonucuna vardıklarını belirttiler’
notu dikkat çekti.



Dış riskler ele alınarak Ukrayna ve Yunanistan meseleleri üzerine konuşuldu.



Petrol fiyatlarındaki düşüşün pozitif etkisinden bahsedildi.



Bir süredir toparlanma sürecinde olan ve iyi bir trend yakalayan istihdam piyasası hakkında olumlu görüşlere sahip
olan yetkililer bunun yanında istihdam piyasasının izlenmesi gerektiğini vurguladı.



Bir süredir majör para birimleri dahil değer kazanan dolar ihracat için ‘sürekli bir engel kaynağı’ olarak nitelendirildi.
Fed Tutanaklarının gelenine baktığımızda iki ana başlığın dikkat çektiğini söylemek mümkün. Bunlardan birincisi asıl

mesele olan faiz artırım süresi. Tutanaklardan anladığımız kadarıyla FED’in faiz artırımı için acele etmeyeceğini söyleyebiliriz. İkinci olarak ise yükselen dolar ile ilgili rahatsızlığın belli edilmesi ile birlikte Fed in kur savaşına katılıp katılmayacağı
hakkında spekülasyonlar ortaya çıktı . FED’in faiz artımını için acele etmeyeceğinin açıklanmasıyla birlikte Dolar Endeksi’nde aşağı yönlü hareketler görüldü.
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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:
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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