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FOMC Toplantısının Tutanakları
29-30 Temmuz Tarihlerinde gerçekleştirilen Amerika Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu toplantısının tutanakları açıklandı.
Tutanaklara göre;


Politika yapıcıların çoğu, ABD istihdam piyasasında ilerlemenin beklenenden daha hızlı olduğunu,



Istihdam tarafında hedeflerine yaklaştıklarını ancak hala enflasyon tarafında sorunların devam
ettiğini,



Faiz konusunda ise, daha fazla kanıt görmek istediklerini , ona göre faizlerde arttırıma gidileceğini,



FED politika yapıcılarının neredeyse tamamı faiz oranlarında değişikliğe gidilmemesi yönünde oy
kullandığı belirtildi.



FED bilançosunun kademeli olarak küçültülmesine ve gecelik ters repo faizi kullanımının geçici ve
sınırlı olması gerektiği görüşünü savundular.

Sonuç olarak : Faizlerde arttırıma erken başlanması için, ekonomik aktivitelere, istihdam piyasasına ve
enflasyona dair daha fazla bilgiye bağlı olduğuna işaret ettiler.
FED’in tahvil alım programı Ekim ayında sona erecek.
Faizlerle ilgili söylemler doğrultusunda Dolar endeksindeki güçlenmeyle Dolar’ın diğer para birimlerine karşı değer kazandığını söyleyebiliriz.
EURUSD : 1.3260 seviyesinin altına kırarsa paritede satış baskısı hızlanabilir ve 1.3212’ye kadar düşüşler
görülebilir. Bu seviyenin üzerinde ise ilk takip edilecek direnç seviyemiz 1.3280. 1.3280’nin üzerinde ise
1.3323’e kadar yükselişler görülebilir.
ALTIN: 1292$ kritik seviye olarak görülmekte. Bu seviyenin üzerinde 1305$ direnç, aşağı yönlü hareketlerde ise 1280$’a kadar düşüşler gözlemlenebilir.
USDTRY: 2.1865 ile günün en yükseğini gören Dolar/TL’de 2.1745’in altında 2.1675, 2.1850’nin üzerinde
2.1930’a kadar yükselişler test edilebilir.
GBPUSD: Bugün açıklanan İngiltere Merkez Bankasının toplantısının tutanaklarından sonra paritede yukarı
yönlü hareketler gözlemlendi. FOMC Toplantısının tutanaklarından sonra baktığımızda ise paritede
1.6590’nın altında 1.6565,1.6624’ün üzerinde 1.6655 hedeflenebilir.

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 tercihlerinize uygun olmayabilir.

