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FOMC Toplantı Tutanakları
18-19 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen FOMC Toplantısının tutanakları yayınlandı.
Tutanaklar faiz artırımı için FED Üyelerinde yaşanan fikir ayrılıklarını ortaya koydu. Haziran ayındaki faiz artırımı yapılıp yapılmaması yönündeki
için fikir ayrılıkları ortaya çıkmasının başlıca sebepleri olarak güçlü dolar ve düşük petrol gösterildi. Fikir ayrılıklarına odaklanacak olursak birçok yetkili ekonomik veri ve görünümün Haziran'da normalleşmeye başlanılmasını izin vereceğini düşünürken; Haziran ayından sonraya ertelenmesi gerektiğini ifade eden kesim güçlü dolar ve düşük petrol fiyatlarından ötürü bir ertelenmenin uygun olacağını açıkladı.i.2 FED Üyesi
ise 2016 yılına kadar sıkılaşmaya hazır olmayacağı yönündeki görüşlerini dile getirdi.
Faiz artırımının zamanlamasının ekonomik dataya göre belli olacağını bu toplantıda da önceki toplantılarda olduğu gibi yineledi. Toplantının
Mart ayında açıklanan ve beklentilerin oldukça altında gerçekleşen Tarım Dışı İstihdam öncesinde yapıldığını göz önüne alınmalıdır.
Tutanakların açıklanmasıyla beraber Dolar Endeksinde volatilite arttı ve endeks 98,20 seviyesine kadar yükseliş gösterdikten sonra 97,89
seviyesine kadar geri çekildi.
Altında ise Dolar Endeksindeki geri çekilmeye bağlı olarak ilk 1197,00 seviyesine kadar geri çekildi sonra bir miktar kayıpları geri verdi.
USDTRY’de ise yükselişlerin görüldüğü paritede 2,5930 seviyesi test edildi.
EURUSD paritesinde ise 1,0765 seviyesine kadar düşüşler görülürken ardından bir miktar toparlanma görüldü.

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:
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.
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 bura da yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”
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