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ECB Faiz Kararı Hakkında

ECB Faiz Kararı Hakkındaki Belirsizlikler



ECB’ nin varlık alımları yoluyla teşvikleri ne kadar artıracağı belirsiz iken piyasa beklentisi ise meblağının 550
milyar ile 1 trilyon Euro arasında olması



Varlık alımlarının sürecine de dair belirsizlik hakim . ECB’ nin önünde iki seçenek var gibi gözüküyor.



FED benzeri aylık olarak varlık alımlarını gerçekleştirmek



BOE benzeri senelik alımlar gerçekleştirmek



Alımların kimin tarafından yapılacağı da merak edilen başka bir husus. Burada da iki seçenek karşımıza çıkıyor.



ECB



Ülke Merkez Bankaları



Son olarak ise hangi ülkeden ne kadar borçlanma senedi alınacak?

Kısacası; bütün bu belirsizlikler içinde ATIG olarak biz ECB’nin bugün miktar dışında herhangi bir detaya gireceğine inanmıyoruz. ECB’ nin 550 Milyar ile -1.100 trilyon Euro’’luk alımların gerçekleşmesi durumunda piyasalarda
sınırlı etkiler görülebilir.Ancak;1.100 trilyon Euro’ya yakın alımlar veya üzerinde alımların Euro’nun aleyhine fiyatlanabileceğine inanıyoruz.

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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