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FOMC TOPLANTISI SONRASI
17-18 Haziran tarihlerinde yapılan Amerika Merkez Bankası (FED) Para Politikası Kurulu toplantısı sonuçlandı.
FED, aylık tahvil alım programında 10 Milyar Dolarlık azaltıma devam etti. 45 Milyar Dolarlık tahvil alım miktarını 10 Milyar Dolar azaltarak 35 Milyar dolara indirdi. Faiz oranlarında ise değişikliğe gitmedi.
FED, ABD’nin 2014 yılı için büyüme tahminini yüzde 2.8-3.0 aralığından yüzde 2.1-2.3 aralığına indirdi.
2014 yılı için İşsizlik oranında ise yüzde 6.1-6.3 aralığından yüzde 6.0-6.1 aralığına çekti.
2014 yılı için Çekirdek enflasyon rakamını ise yüzde 1.5-1.6 seviyesinde beklediklerini açıkladı.
Toplantı sonrası FOMC’den yapılan açıklamalarda,
-Enflasyonun hedefin altında olmaya devam ettiğini, ancak uzun vadeli beklentilerin istikrarlı olduğunu,
-Ekonomik aktivitede büyümenin son aylarda toparlandığını,
-İstihdam piyasası göstergeleri genel olarak daha fazla iyileşmeye işaret ettiğini,
-İşsizlik oranının ise önceki aylara göre daha düşük, ancak hala yüksek seviyede olmaya devam ettiği ifadelerine de yer verdiler.
Faizlerle ilgili tahminlerde ise,
-16 FED yetkilisinin 12’si ilk Faiz arttırımının 2015 yılında geleceğini tahmin ediyor.
Toplantı sonrası FED Başkanı Janet Yellen’ın açıklamalarına baktığımızda ise, FOMC’nin parasal genişlemede
ılımlı bir indirime gittiğini ve ABD ekonomisinin FOMC’nin hedeflerine doğru ilerleme gösterdiğini de vurguladı.
Büyüme tahminlerinin ilk çeyrekteki zayıf performanstan dolayı aşağı yönlü revize edildiğini de belirtti. Faizlerle ilgili izlenecek yolun ABD’nin ekonomik görünüme bağlı olduğu ifadelerine de yer verdi. Enflasyona yönelik
açıklamasında ise, Enflasyonun büyük olasılıkla kademeli şekilde hedefe doğru hareket edeceğini ve FED’in
enflasyonun hedefi kaçırmasına izin verme niyetinde olmadığını da ekledi. İşsizlik oranının ise FOMC’nin beklediğinden daha hızlı düşüş sergilediğini ve istihdam piyasasında genel anlamda bir iyileşme görüldüğünü ifade
etti.
Toplantı sonrası beklentiler;
USDTRY paritesinde 2.1170 seviyesinin altında 2.1080 , 2.1330’un üzerinde ise 2.1450 seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir.
Altında 1280$ direnci gücünü korumaya devam ediyor. Olası geri çekilmelerde ilk takip edilecek destek seviyesi 1260$ , bu seviyenin altına düşüşler gördüğümüzde ise 1240$ desteği yakından takip edilmeli.
EURUSD paritesinde 1.3580 seviyesinin üzerinde kapanışlar gördüğümüzde 1.3625’e kadar yükselişler gözlemlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.3540 takip edilecek ilk destek seviyesi.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri

