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YELLEN’IN AÇIKLAMALARI VE PİYASAYA ETKİSİ
FED Başkanı Yellen’ın New York Ekonomi Klubü’nde gerçekleştirdiği toplantıda ekonomiyi desteklemeye devam edeceğini açıkladı. Teşvikleri destekleyen açıklamaların etkisiyle ABD hisseleri günü
artıda tamamlarken, DXY Dolar Endeksi dün sınırlı bir düşüşle 79.64 seviyesine kadar geriledi.
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Yellen dün yaptığı açıklamada; politika yapıcılarının ekonominin 2016 yılında tam istihdama ulaşacağı görüşünde olmasına rağmen, ABD Merkez Bankası’nın toparlanmayı destekleme konusundaki
kararlılığının devam ettiğini açıkladı. Faiz oranı kararına yönelik sinyaller açısından yatırımcıların
enflasyon ve işsizlik oranındaki açıklara dikkat etmesi gerektiğini belirten Yellen, FOMC’nin ekonomik toparlanmayı desteklemek için uygun seviyedeki genişlemeyi sürdüreceğine yönelik bağlılığının
devam ettiğini açıkladı. ABD’de tam istihdam olarak görülen %5.2-5.6 arasında gerçekleşecek bir
oran ve %2’lik enflasyon eşiğinin ancak 2016’ya doğru yakalanabileceğine işaret eden Yellen’ın çelişki grafiği yükselerek artıyor. 2015 Haziran’a denk gelebilecek ilk faiz artırım söyleminin bu konuşma ile 2016 sonuna atılmış gibi durması sonucu piyasanın tepki vermemesi kaybolan reputasyon
ürünüdür.
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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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Yellen’ın dünkü konuşmasında üzerinde durduğu gibi genişlemeci politikayı sürdürmesi USD aleyhine bir algı yaratabilir. Fakat 18-19 Mart’ta gerçekleştirilen toplantı sonrasında Yellen’ın faiz söylemine değinmesi, aynı tarihli toplantı tutanaklarında ise böyle bir düşüncenin yer almaması
Yellen’ın dün yaptığı açıklamaların fiyatlamalar üzerindeki etkisini azalttı. Bu nedenle 29-30
Nisan’da yayımlanacak FOMC toplantısında alınacak kararların ve tutanaklardaki FED üyelerinin görüşlerinin daha belirleyici olacağını düşünüyoruz.
Yellen’ın ekonomiyi desteklemeyi sürdüreceğine yönelik açıklamalarının etkisi sınırlı da olsa
sürüyor. Dolar gelişmekte olan para birimleri karşısında zayıf seyrediyor.
Haftanın dördüncü işlem gününe 2.1366 ile başlayan USD/TRY 2.1292’ye kadar geriledi. 2.13 etrafında işlem gören USD/TRY paritesinde 2.1320 seviyesi direnç konumuna gelmiş durumda. 2.1320
direncinin kırılması 2.1385’e kadar düşüş getirebilir. 2.13’ün altında kalıcı olunması durumunda ise
2.1240 desteği izlenmeli.
Destekler: 2.1240 - 2.1180
Dirençler: 2.1320 - 2.1240
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