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FED’den beklenen faiz kararı geldi ve FED faiz oranlarını %0,25 seviyesinde bıraktı. Toplantı Tutanaklarına baktığımızda ‘’kayda değer süre ifadesi’’ çıkartılmazken FED piyasalardaki oynaklığı baz alarak etkiyi hafifletmek adına faiz artırımlarında ‘’ihtiyatlı’’ davranılacağını söyledi. İstihdam şartlarının daha da iyileştiğinin yazıldığı raporda düşük kapasite
kullanımının devam ettiği belirtilirken ekonomik aktivitenin ılımlı hızda büyüdüğü tekrarlandı. FED’den 15 üyenin 2015’te
faiz artışı beklediği söylenen raporda 2 üyenin ise 2016’da artırım isteğinde bulunduğu vurgulandı. Faiz kararının ise 3’ye
karşı 7 oyla alındığı ifade edildi. FED 2014 için Büyüme rakamını %2,3-%2,4 arasında beklerken 2015 beklentisi ise %2,6%3,0 arasında oldu. İşsizlik Oranları beklentisi 2014’te % 5,8 beklenirken 2015’te %5,2- %5,3 olarak gerçekleşti. FED
Enflasyon beklentisini ise 2014’te %1,2-%1,3 aralığında beklerken 2015’te %1,0 ile %1,6 aralığında beklemekte. Yellen
yaptığı konuşmada düşük petrol fiyatlarının kısa vadede enflasyonu aşağı çekeceğini ancak bu durumun geçici olacağını
ifade etti. Para Politikasında normalleşme başlamadan önce enflasyonun yükseleceğinden emin olmaları gerektiğini söyleyen Yellen, düşük enerji fiyatlarının ailelerin harcamalarında artışa sebep olacağını bunun tüketici harcamalarını artıracağını ve büyümeye olumlu bir ivme kazandırmasını beklendiklerini söyledi. Yellen faizlerin bahardan önce olmayacağını
birkaç toplantı sonrası olabileceğine dair işaretler olduğunu söylerken birkaç toplantıdan kastının da 2 toplantı olduğunu
belirtti. Yellen ayrıca piyasaların faiz artırımının zamanlamasına odaklandığını ancak önemli olanın faizlerin izleyeceği yol
ve artış hızı olduğunu vurguladı. ABD’den bugün gelen verilere baktığımızda Haftalık İşsizlik Başvuruları’nın 297K (Bin)
beklenirken 289K(Bin) ile pozitif gerçekleştiğinin görürken, Hizmetler PMI rakamları 57,3’ün altında 53,6 olarak geldi. Philadelphia FED İmalat Endeksi ise 26,3 beklenirken 24,5 ile beklentilerin altında kaldığı görüldü. İmalat ve Hizmetler tarafındaki düşüşler şimdilik DOLAR ENDEKSİ’nde yaşanan yükselişi frenlemiş gözükmekte. Fiyatlamaların DOLAR ENDEKSİ
bazında hareketleneceğini düşünüyoruz. DOLAR ENDEKSİ’nin 89,72’yi kırması halinde paritede sert satış dalgası devam
edebilecekken buradan gelecek düşüşler paritede alımların hızlanmasına sebep oluşturabilir. İngiltere tarafında ise bugün sakin bir gün yaşanırken Perakende Satış rakamlarının %0,3’ün üzerinde %1,6 ile pozitif gelmesi Sterlin’de sert yükselişleri de beraberinde getirdi. (Grafik:1) Paritede günlük bazdaki grafikte uyumsuzluk devam ederken 1,5671’in üzerinde 1,5777 direncine doğru yükselişler görülebilir. Aşağıda ise 1,5603’ün altında daha önce 2 kez denediğimiz 1,5540 desteğine doğru düşüşler görülebilir. (Grafik: 2)
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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:
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.
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 bura da yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”
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