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GÜNLERDEN BOE
İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısı yarın gerçekleştirilecek.
En son 7 Ağustos tarihinde yapılan toplantıda faiz oranlarında ve para politikasında değişikliğe gidilmemişti.
Toplantı sonrası tutanaklar açıklandığında, komiteden iki üyenin faiz artırımı yönünde oy kullandığı ortaya çıktı.
Weale ve McCafferty 25BP faiz artırımı yönünde oy kullanmasına rağmen faiz oranları sabit bırakılmıştı. Diğer
üyeler ise, istihdam ve ücret artışlarının faiz artırmayı gerektirecek kadar yüksek olmadığına dair görüşlerini
bildirdiler.
13 Ağustos tarihinde BOE tarafından yayınlanan çeyrek dönem enflasyon raporunda , BOE’nin tahminlerinde
ilk faiz artırımının 2015 ilk çeyrekte olacağına işaret ettiği bildirildi. BOE Başkanı Carney açıklamalarında, faiz
artırımı konusunda önceden belirlenmiş bir rotası olmadığını ve faiz artırımının kademeli ve sınırlı olacağını
vurguladı.
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Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan
tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme
çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
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İngiltere Merkez Bankası faiz artırımı için ücretlerdeki artışın önemli olduğuna dikkat çekti.
Yapılan açıklamada yıllık enflasyonun önümüzdeki iki yıl boyunca yüzde 2 seviyesinde olacağı ve faiz oranlarının finans piyasalarının beklentilerine paralel bir şekilde artırılacağı belirtildi. Gösterge faizin yüzde 2 ile yüzde 3 aralığının üstüne birkaç yıl daha çıkmayacağını belirtti. Aynı zamanda ücret artışlarının düşük seviyede
kalması halinde ilk faiz artırımı konusunda ellerinin bağlı kalabileceği ifadelerine de yer verdiler.
Ülke ekonomisi 2.çeyrekte yüzde 0.8 büyüdü.
İngiltere ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0.8 oranında büyüme kaydederken, yıllık ekonomik büyüme
ise yukarı yönlü revize edilerek yüzde 3.1’den yüzde 3.2’ye revize edildi.
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TÜFE ve Perakende Satışlar beklentileri karşılamadı.
%2 enflasyon hedefi olan ülkede önemli bir veri seti olan TÜFE ve Perakende Satışlar beklentileri karşılamadı. Temmuz ayında TÜFE bir önceki aya göre yüzde 0.3 gerilerken, geçen yılın aynı dönemine göre yıllık yüzde 1.8’lik beklentinin altında yüzde 1.6 olarak açıklandı. Perakende satışlar ise aylık bazda yüzde 0.1 ve yıllık
bazda yüzde 2.6 , Çekirdek Perakende Satışlar ise aylık bazda yüzde 0.5 artış gösterirken, yıllık bazda ise beklentiler dahilinde yüzde 3.4 olarak gerçekleşti.
İngiltere Ticaret Odasının açıklamasına göre İngiltere büyümesinin bu sene içinde gösterdiği büyüme performansının önümüzdeki sene için yavaşlayabileceği ifade edildi. Bu yıl için büyüme tahmini yüzde 3.2 olarak
yapılırken ilerleyen dönemde faiz artırımı ile birlikte talebin kısılacağını ve kısılan bu talebin ihracat ile telafi
edilemeyeceğini belirten kurum 2015 yılı için İngiltere büyümesini yüzde 2.8 olarak tahmin etti.
GRAFİK:3 İNGİLTERE TÜFE (CPI)
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Sonuç olarak; Bugün yapılacak olan toplantıda BOE’nin faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmesini
beklemiyoruz. En son yapılan toplantı sonrası BOE Başkanı Carney ve BOE Komite üyelerinin açıklamaları
doğrultusunda şu an için faizlerde artırıma gidilecek zamanın belli olmadığı, artırıma başlandığı zamanda
kademeli ve sınırlı bir şekilde olacağı vurgulandı. Eğer zayıf maaş artışlarının güçlenmesinin bir süre daha
mümkün olmaması durumunda faizlerde artırıma gidilmeyeceğinin altı çizildi.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan
tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme
çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

