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FOMC TOPLANTI SONRASI
FOMC Toplantı sonucunda piyasaların beklediği üzere Varlık Alım Programında 10 milyar dolarlık indirimde bulunurken faiz artırımı için Varlık Alım Programının bitişinden itibaren “kayda değer bir süre” beklenilmesi gerektiğini belirtti. Varlık Alım Programı ise Ekim ayında yapılacak olan son 15 milyar dolarlık
indirimle bitirilecek.
Açıklanan toplantı metnine göre; Amerikan ekonomisinin ılımlı bir toparlanma içinde olduğu belirtilirken,
enflasyonun hedeflerin altında olduğunun altı çizildi. İstihdam piyasasının ılımlı toparlanma içinde olduğu belirtilirken işsizlik oranının değişmediği ve atıl kapasitenin yüksek olduğu vurgulandı. Uzun dönem
enflasyon beklentisinin ise %2 seviyesinde stabil olduğu belirtildi. İşsizlik için yıl sonu öngörüsü %5,9 ile
%6 arasında olabileceği açıklanırken büyüme beklentisi %2,2’den %2’ye revize edildi.
FED Başkanı Janet Yellen ise açıklamasında Çıkış stratejisinin açıklanmasının bir politika değişikliği olmadığını, tam istihdam ve enflasyon hedefleri yolunda ilerlemenin devam ettiğini belirtirken atıl kapasitenin
hala mevcut olduğunu istihdam piyasasında tam bir toparlanma gerçekleşmediğini öne sürdü. Amerikan
ekonomisinde ılımlı büyümenin devam ettiğini vurgulayan Yellen, faiz artırımının hız ve zamanının ekonomiye bağlı olduğunu belirtti.
Toplantı sonucunun ardından; Amerikan 10 Yıllıkları 2,56’dan 2,59 sev iyesine ulaştı.
Dolar Endeksinde görülen sert yükselişle 84,591 seviyesi test edilirken USDTRY 2,2208 seviyesine ulaştı.
Yukarı yönlü hareketlerin devamında 2,2225 test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 2,2142 altında
2,2088’e sarkmalar gözlemlenebilir.
EURUSD’de ciddi bir geri çekilme gözlemlenirken 1,2898 seviyesi test edildi. Parite için 1,2907 önemli
destek seviyesi olurken bu seviyenin altında 1,2858 denenebilir.
Altın $1,227 seviyesine kadar geri çekilme gerçekleştirdi ancak tekrardan $1,230 seviyesinin üzerine yükseldi. Altında $1,225 destek seviyesi önemini korurken bu seviyenin altında $1,213 seviyesi önemli destek olarak görünüyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise $1,242 direnç seviyesinin üzerinde $1,255 seviyesi
test edilebilir.
GBPUSD paritesinde ise 1.6262 seviyesine kadar sert geri çekilme yaşanmış olsa da ardından tekrar
1.6320 seviyesi görüldü ve 1.62’li seviyelerden işlem görmeye devam etti. Paritede 1.6355 seviyesi üzerinde 1.64 seviyesi test edilebilir. 1.6257 seviyesinin altında ise 1.6217 ve 1.6160 seviyeleri denenebilir.

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.

