17 Aralık 2014

FOMC Toplantı Sonucu
Dün başlayan FOMC toplantısı sonuçlandı.
ABD Merkez Bankası bugün sonuçlanan toplantısında faiz oranını %0.25’te bıraktı. FED faiz artırımı konusunda ihtiyatlı olacağını
açıklarken, faizlerin ne zamana artırılacağına yönelik sabırlı olunacağı açıklandı. FED yetkililerinden 15’i ilk faiz artırımının 2015 yılında, 2’si
2016 yılında gelmesini bekliyor.
FED büyümenin 2014 yılında %2.3-%2.4, 2015’te %2.6-%3 olmasını bekliyor. Enflasyon oranının ise 2014 yılında %1.2 ile %1.3 aralığında
olması, 2015 yılında %1 ile %1.6 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.

ABD’de son dönemde istihdam piyasasında toparlanma gözlenmesi ve büyüme yönünde ilerleme kaydedilmesiyle bugün
sonuçlanan FOMC toplantısında kayda değer süre kavramının değiştirilmesi bekleniyordu. FOMC toplantı sonucu öncesinde
ABD’de açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesiyle zayıflamaya başlayan USD, karar sonrasında da düşüşünü
sürdürdü.
USD/TRY 2.3111 seviyesine kadar gerilerken, altın 1202 dolara, EUR/USD 1.2450 seviyesine kadar yükseldi.
Faiz kararı sonrasında son fiyatlamalar bu şekilde devam ederken TSİ 21.30’da FED Başkanı Yellen’ın yapacağı açıklamalar
volatiliteyi artırabilir. Fiyatlamaların netleşmesi için Yellen’ın söylemlerinin takip edilmesi gerektiği görüşündeyiz.
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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 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.

Tavsiyeler ve Açıklamaları;
Endeks Üzerinde Getiri: Bir hisse için “Endeks Üzerinde Getiri” kararı verilmişse, bu karar hisse senedinin 12 aylık getirisinin,
BIST100 endeksinin getirisinin üzerinde olmasının beklenildiğini gösterir.
Endeks Altında Getiri: Bir hisse için “Endeks Altında Getiri” kararı verilmişse, bu karar hisse senedinin 12 aylık getirisinin,
BIST100 endeksinin getirisinin altında olmasının beklenildiğini gösterir.
Endekse Paralel Getiri: Bir hisse için “Endekse Paralel Getiri” kararı verilmişse, bu karar hisse senedinin 12 aylık getirisinin,
BIST100 endeksine paralel olmasının beklenildiğini gösterir.
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