22 Ocak 2015

ECB Faiz Kararı Sonrasında
ECB Başkanı Mario Draghi Frankfurt’taki Basın Konferansında varlık alım programını açıkladı.


ECB yeni varlık alım programının aylık 60 milyar Euro varlık alımı ile yapılmasına karar verdi.



Varlık alımları 2015 Mart ayında başlayacak ve 2016 yılı Eylül sonuna kadar devam edecek.



Yeni varlık alım programının içinde varlığa dayalı menkul kıymet ve teminatlı tahvil alımı yer alıyor



Hükümet ve ajans tahvillerinin alınacağı programda ‘’yatırım yapılabilir’’ notu seviyesindeki tahvillerin alımları
gerçekleşecek.



Varlıkların alımında Avrupa kurumlarının arasında zarar paylaşımı olmasına karar verildi. Ek varlık alımlarının %
20’sinde risk paylaşımı esasına dayanacak. Devlet tahvili ihracının yüzde 25'inden; her ihraççının ihracının yüzde 33'ünden fazlasını almayacağı açıklandı.



6 uzun vadeli TLTRO operasyonları için cari faizin esas alınmasına karar verildi.

Alınan kararların ardından Draghi açıklamalarına devam etti. Enflasyon dinamiklerinin beklentilerden zayıf
olması ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle aktüel enflasyon seviyesinin tarihi düşük seviyelere ulaştığını belirten Draghi aynı zamanda Euro Bölgesindeki ekonomik zayıflığın da kayda değer olduğunu açıkladı. Düşük enflasyon
seviyelerinden dolayı ek tedbirler alındığını daha önce alınan ek tedbirlerin faydalı olduğunu ancak hedeflenen rakamlara ulaşılamadığını belirtti. Para Politikası ile birlikte iç talebi mali/yapısal reformlarla birlikte destekleyeceklerini,ekonomik toparlanmanın ılımlı olarak devam edeceğini açıklayan Draghİ ; %2’lik enflasyon hedefini yineledi. Krediler hakkında da birtakım açıklamalarda bulunuldu. Kredi piyasalarında gözden kaçmaması gereken gevşemeler görüldüğünü ve ülkeler arasındaki farkın gitgide kapandığını açıkladı.

Açıklamaların ardından Dolar Endeksindeki yükselişinde etkisiyle EURUSD paritesinde 1,1456 seviyesine kadar sert
geri çekilmeler gözlemlenirken; Avrupa Borsalarında özellikle DAX’ta sert yükselişler görüldü. DAX10380,00 seviyesini test etti.

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.

ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Barbaros Mah. Al Zambak Sok. No:2
Varyap Meridyan Sitesi A Blok Kat:16
Batı Ataşehir İstanbul/Türkiye

