21 Ocak 2015

ECB Faiz Kararı Öncesinde Değerlendirme

22 Ocak TSİ 14:45’te açıklanacak olan ECB Faiz Kararı günün en önemli gündemini oluşturuyor.
Mevcut koşulları ve açıklamaları dikkate aldığımızda Avrupa Merkez Bankası’nın bu ayki toplantıda faiz oranlarında bir değişikliğe gitmesini beklemiyoruz. Ancak; Euro Bölgesi enflasyon rakamlarındaki düşük seyir ve belirgin bir
iyileşme görülmemesinden yola çıkarak ECB’ nin yeni bir tahvil alım programını açıklamasını bekliyoruz. Bu tahvil
alım programının Euro Bölgesi ülkelerinin tahvillerini de içermesi bekleniyor. ECB Başkanı Mario Draghi’nin geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmasında fiyat istikrarı hedefini yakalamak ve risklerin bir yıl öncesine göre daha yüksek olması sebebiyle parasal genişlemenin gerekli olduğunu belirtirken aynı zamanda ülke tahvil alımı konusunda da açıklamalarda bulundu. Ülke tahvil alım programının bir ülkeye veya diğerine avantaj sağlamayacağını açıklamasıyla birlikte güçlenen bu olasılığa Avrupa Adalet Divanı’nın OMT programının prensip olarak AB yasalarına uyumlu olduğunun
açıklanmasıyla birlikte hemen hemen kesin gözüyle bakılıyor.
En son 2014 yılının 4 Aralık tarihinde gerçekleşen AMB Toplantısı'na baktığımızda ise;
Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarında değişikliğe gitmeyerek faizleri rekor düşük seviye olan %0,05 olarak
devam etmesine karar vermiş, mevduat oranını %-0,20’de ve marjinal faiz oranını da %0,30 olarak korumuştu. Faiz
kararı sonrasında basın açıklaması yapan ECB Başkanı Mario Draghi, düşen petrol fiyatlarının önümüzdeki günlerde
de devam etmesi durumunda enflasyonu aşağı yönlü baskılayabileceğini belirtmiş ve tahvil alım programının en az 2
yıl daha süreceğini açıklamıştı. Gerektiği taktirde ek önlemler almaktan kaçınamayacaklarının altını çizen ECB Başkanı‘nın konuşmalarından sonra beklentiler 2015’in ilk çeyreğine ertelenmişti.
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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 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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