21 Ocak 2015

BOE PPK Toplantı Tutanakları açıklandı.

7-8 Ocak tarihli BOE Toplantı Tutanakları açıklandı. Toplantı Tutanaklarına göre;


Geçtiğimiz toplantılarda politika yapıcılarından Martin Weale ve Ian McCafferty faiz artırımı yönünde oy kullanırken; bu toplantıda taleplerinden vazgeçtiler ve böylece oy birliği ile faizler rekor düşük seviye olan 0,5% te
sabit tutuldu.



Düşen petrol fiyatlarıyla birlikte enflasyonun ilk çeyrekte 0% veya sıfırın altına inme olasılığının eşit olduğunu
belirtti. %2 olan enflasyon hedefini yineledi.



Enflasyondaki düşüşün maaş düzenlemelerine etki edebileceğini ifade ederken bu nedenle nominal maaş
artış hızının daha zayıf olabileceğine ve bunun uzun vadede fiyat enflasyonunda düşeşe sebep olma riskine
dikkat çekti.



İngiltere petrol sektöründe sermaye yatırımlarının petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesiyle azalma ihtimali olabileceğini belirtti.



İngiltere Banklarının önümüzdeki üç aylık dönemde şirket kredilerindeki istikrarlı görünümü belirtirken;2014
yılında konut kredilerinde yaşanan düşüşün 2008’den bu yana en sert düşüş olduğunu bildirdi.

Toplantı Tutanakları sonrasında açıklamalarda bulunan BOE Başkanı Carney;

Petrol fiyatlarının aşağı yönlü baskıladığı enflasyona rağmen ek parasal teşviklere ihtiyaç olmadığını; ancak
enflasyonun daha da gerilemesi beklediklerini ve deflasyonist risklerin Euro Bölgesinde daha fazla olduğuna değindi. Gerektiği taktirde ise niceliksel gevşeme yerine rekor düşük seviyedeki olan faizlerin bir süre daha korunabileceğine de değinen BOE Başkanı; faizlerin hala öngörülebilir bir gelecekte normalleşmesini beklediklerini açıkladı.

Toplantı tutanaklarının açıklanması ve faiz artırımına gidilmemesi ile birlikte günü 1,5143 seviyesinden açan
GBPUSD paritesinde 1,50774 seviyesine kadar geri çekilmeler gözlemlendi.

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 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.
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