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FOMC Toplantı Tutanakları
16—17 Aralık’ta gerçekleştirilen FOMC toplantısının tutanakları yayınlandı.
Tutanaklarda faiz artırımının Nisan’dan önce gerçekleşmesinin olası olmadığı yönünde açıklama yapıldı ve faiz artırımının zamanlamasının ekonomik dataya göre belli olacağını yineledi. Faiz artırımı için ‘sabırlı’ olunması gerektiği yönündeki söyleme devam
eden FED yetkilileri istihdam piyasasındaki toparlanmadan memnun olduklarını, düşük petrol fiyatlarının büyüme açısından
olumlu olduğunu ve ayrıca petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki aşağı yönlü etkisinin geçici olduğunun altını çizerek enflasyon
konusundaki risklerin dengelendiğini belirttiler. Tutanaklar ayrıca konut sektöründeki toparlanmanın yavaş olduğunu belirtirken,
genel anlamda reel ücretlerde artışın daha iyi olabileceği ve enflasyonun kademeli olarak hedefe yaklaşacağı konusunda olumlu
söylemler içerdi. Küresel risklerin varlığına değinilirken, ABD ekonomisindeki olumlu gelişmelerin bu riskleri dengelediği bildirildi.
Dolar Endeksi’nde tutanakların ardından volatilite arttı ve 92.18 seviyesine kadar yükselişin ardından 91,95 seviyesine kadar geri
çekilme gerçekleşti.
Altında ise Dolar Endeksi’ndeki geri çekilmeyle bağlantılı olarak 1,215 seviyesine kadar yükseliş görüldü.
USDTRY’de ise 2.3219 seviyesine kadar geri çekilme ve ardından 2.3241 seviyesine kadar yükseliş görüldü.
EURUSD paritesinde ise 1.1810 seviyesine kadar aşağı yönlü hareket gerçekleşti.

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 rapordaki veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız kaynaklardan derlenmiş olup, 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.
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