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FOMC TOPLANTISI ÖNCESİ
17-18 Haziran tarihlerinde yapılan Amerika Merkez Bankası (FED) Para Politikası Kurulu toplantısında alınan
karar doğrultusunda, FED 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.
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FED, ABD’nin 2014 yılı için büyüme tahminini yüzde 2.8-3.0 aralığından yüzde 2.1-2.3 aralığına indirdi.
İşsizlik oranı tahminini de yüzde 6.1-6.3 aralığından yüzde 6.0-6.1 aralığına çekti.
Çekirdek Tüketici Enflasyon rakamını ise yüzde 1.5-1.6 seviyesinde beklediklerini açıkladı.
Toplantı sonrası FOMC’den yapılan açıklamalara baktığımızda,
Enflasyonunun hedefin altında olmaya devam ettiğini, ancak uzun vadeli beklentilerin istikrarlı olduğunu,
Ekonomik aktivitede büyümenin son aylarda toparlandığını,
İstihdam piyasası göstergelerinin 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.

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.

25 Temmuz 2014

Faizlerle ilgili tahminlerde ise,
16 FED yetkilisinin 12’si ilk faiz arttırımının 2015 yılında geleceğini tahmin ediyor.
En son geçtiğimiz hafta Senato Bankacılık Komitesinde konuşma yapan FED Başkanı Yellen, ABD ekonomisinde toparlanmanın devam ettiğini ancak güçlenmenin henüz tamamlanmadığını ve yüksek düzeyde genişleyici
para politikalarına hala ihtiyaç olduğunu belirtti. Enflasyon son aylarda yükselmiş olsa da FED’in hedefinin altında olduğunu belirten Yellen, ekonomik risklerin önümüzdeki aylarda yakından izlenmesi gerektiğine değindi. Yellen ekonomik performans zayıf olursa gevşeme yönündeki politikaların daha uzun sürebileceğini belirtmiş olsa da, istihdam beklenenden güçlü olursa faizlerin beklenenden önce artabileceğini de ifadelerinde yer
verdi.
Dallas FED Başkanı Fisher ise, FED’in faizleri gelecek senenin başından itibaren kademeli olarak artırabileceğini açıkladı.
29-30 Temmuz tarihlerinde Amerika Merkez Bankası (FED) Para Politikası Kurulu toplanıyor.
Önümüzdeki hafta ABD’de veri akışı yoğun diyebiliriz. 30 Temmuz günü hem ADP Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam hemde ABD’nin büyüme rakamını beklerken, sonrasında da FOMC toplantısının sonucunu alıyor olacağız.
Cuma günü ( 1 Ağustos) İşsizlik oranı (Beklenti:%6.1), Tarımdışı İstihdam verisi (Beklenti:230K) ve ISM İmalat
endeksi (Beklenti:56.0) yakından takip edilecek veriler arasında.
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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.
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30 Temmuz tarihinde sonuçlanacak olan FOMC toplantısında;
Kurum olarak bu toplantıda da piyasaların beklentisi doğrultusunda yine Tahvil Alım Programında 10 Milyar
Dolarlık azaltıma devam edileceğini düşünüyoruz. Faiz oranlarında değişikliğe gidilmeyeceği gibi toplantı sonrası faizlerle ilgili net bir söylemde bulunulmaması bekleniyor. Her ay ölçülü adımlarla tahvil alım programında
azaltıma gidildiğinden piyasalarda çok fazla hareketlilik yaratmadığını söyleyebiliriz.
Ancak FED Başkanı Yellen’ın şiddetle karşı çıktığı matematik kurallara bağlı para politikasının kabul edilmesi söz
konusu değil. Bu sebeple Yellen son dönemlerde büyük “ustalıkla” sürdürdüğü “forward guidance - sözel yönlendirme” ile faizlerdeki belirsizliği muhafaza edecek gibi. Piyasalar ise bu davranışı “güvercin politikalar”ın devamı olarak gördüğünden olumlu havanın bozulması için bir sebep oluşturacak bir gelişme olarak düşünmüyoruz.

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.

