21 Ocak 2015

BOJ Para Politikası Kurulu Toplantısı Sonuçlandı

BOJ bu sabah sona eren Politika Kurulu toplantısında 1’e karşı 8 oyla politikasında değişiklik yapmama ve para tabanını yıllık 80 trilyon Yen'de sabit bırakma kararı aldı.
2014,2015 ve 2016 Mali Yılları için ise TÜFE tahminlerini revize etti.



2014 yılı Mali Yıl TÜFE Tahminini %1.2’den %0.9 ’a



2015 yılı Mali Yıl TÜFE Tahminini %1.7’den %1.0 ‘a



2016 yılı Mali Yıl TÜFE

Tahminini %2.1’den %2.2’ye

revize etti.

BOJ Toplantısı sonrasında BOJ Başkanı Kuroda Basın Konferansı düzenledi İlk olarak Japonya Ekonomisinin
genel gidişatı hakkında açıklamalarda bulunan Kuroda ;pozitif eğiliminin sürdüğüne ve ve toparlanma trendinin devam ettiğini açıkladı. Düşen enerji fiyatlarının enflasyondaki yansımasının görüleceğine dikkat çekerken, uzun dönem
enflasyon beklentisinde bir değişiklik olmadığının dikkatini çekti.%2 olan enflasyon hedefinin ise 2015-2016 dönemi
ortalarında ulaşabileceklerini açıklayan Kuroda;düşen petrol fiyatlarının ekonomideki olumlu etkisi hakkında da açıklamalarda bulundu. Düşen petrol fiyatlarıyla birlikte ekonomideki büyümenin canlanacağına böylece enflasyonun da
yukarı çekileceğini belirtti. Enflasyon hedefine ulaşmanın zor olduğunun görülmesi durumunda veya hedeften sapma durumunda tereddütsüz politikalarını buna uyarlayacaklarının altını çizdi.
Kısaca özetlemek gerekirse; revizyonlardan da anladığımız gibi düşen petrol fiyatlarının enflasyonu aşağı yönlü baskılaması ile birlikte %2 olan enflasyon hedefi değişmese dahi ileri bir tarihe ertelenmiş görünüyor. Deflasyonist
algılının biraz daha kırıldığı Japonya’da 2015 Nisan ayında başlayacak Yeni Mali Yıl ile birlikte rekor yüksek vergiler ve
40 trilyon yenin altında borçlanma ile borçlarını kapatmaya çalışacak ve aynı zamanda ekonomideki büyümeyi canlandırmasını hedefleyecek.

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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