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İngiltere Merkez Bankası Toplantısı Öncesi
İngiltere Merkez Bankasının (BOE) Para Politikası Toplantısı 8 Mayıs’ta yapılacak.
BOE, Nisan ayında yapılan toplantıda tahvil alım programında ve politika faizinde değişikliğe gitmeyerek, faiz
oranını %0.50 olarak değiştirmezken, varlık alım programını ise 375 Milyar Sterling ’de sabit tuttu.
BOE, küresel ekonomik kriz sırasında ekonomiyi resesyondan çıkarmayı desteklemek amacıyla Mart 2009’da
%0.50’ye indirdiği gösterge faiz oranını o tarihten bu yana değiştirmedi (Grafik:1).
Grafik:1 BOE Politika Faizi
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BOE üyesi McCafferty açıklamalarında, faiz oranlarını artırmaya başlamak için ekonominin tam kapasiteye
ulaşmasının beklenmemesi gerektiğini, faiz oranlarını artırmak için doğru zamana karar verdikten sonra bu
faiz arttırımının ölçülü şekilde yapılması gerektiğini belirterek, normalleşme sürecini efektif kapasite sınırına
ulaşmadan önce başlamaları gerektiğini, bu şekilde enflasyon beklentilerini ve baskıları kontrol altında tutulabildiğini ifade etti.

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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İngiltere’nin makroekonomik göstergelerine baktığımızda;
İşsizlik oranı; 2014 Ocak ayından beri işsizlik oranlarında gerileme gözlenmektedir. Ocak ayında %7.2 olan
oran Mart ayında %6.9 ile 2009 Şubat ayından bu yana görülen en düşük seviye olmuştur. Referans olarak
baz alınan %7 eşiğinin altına gelmiş olması, sıkılaştırma yönünde baskı yaratan bir unsur olarak algılanabilir. Nisan ayının işsizlik oranı ise 14 Mayıs tarihinde açıklanacaktır (Grafik:2).
Grafik:2 İngiltere İşsizlik Oranı
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Tüketici Fiyatları; Ocak ayında %1.9,Şubat ayında %1.7 ve Mart ayında ise %1.6 olarak açıklanmıştır. Rakamlara baktığımızda düşüş gözlemlenmektedir. Aslında bu veri İngiltere’nin %2’lik enflasyon hedefi için
önemli bir veri seti olarak durmaktadır. Son açıklanan rakama baktığımızda ise hedef enflasyon ile gerçekleşen enflasyonda bir farklılık bulunmaktadır. Bu tarafta ise sıkılaştırmanın başlaması için engel teşkil eden
bir durumla karşı karşıyayız. Nisan ayı TÜFE rakamları ise 20 Mayıs tarihinde açıklanacaktır (Grafik:3).
Grafik:3 İngiltere TÜFE
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Büyüme verisi; Mart ayında büyüme rakamı %3.2’lik beklentinin altında %3.1 olarak açıklandı. Ancak Şubat
ayındaki rakam %2.7 olarak gerçekleşmişti. Bu nedenle ülke ekonomisinde olumlu bir hava algılanabilir.
Nisan ayındaki büyüme verisi ise 22 Mayıs tarihinde açılanacaktır (Grafik:4).
Grafik:4 İngiltere GDP
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Perakende Satışlar; %2 Enflasyon hedefi olan ülkede TÜFE ile birlikte Perakende Satışlarda önemli bir veri
seti olarak görülebilir. Nisan ayındaki rakamı 21 Mayıs tarihinde açıklanacak olan verinin Mart ayındaki
rakamı %4.2 ile %3.8’lik beklentinin üzerinde gerçekleşmiştir. Şubat ayında bu rakam %3.7 iken Ocak ayında %4.3 olarak açıklanmıştır. Bu verinin beklentilerin üzerinde gelmesi ülkede Tüketici Güvenininde arttığının göstergesi olarak algılanabilir. Orta/Uzun vadede hedeflenen enflasyonun yakalanmasına yardımcı olacaktır.
Toplantı tutanaklarında belirtildiği üzere, mevcut para politikasının değiştirilmesi için öne sürülen üç şart;
“Enflasyon, İşsizlik ve Finansal İstikrar”. Enflasyon için, 18-24 aylık dönemde (orta vadede) %2.5’in üzerine
çıkmayıp enflasyon beklentilerinin çapalanmış durumda olması öne sürülürken , İşsizlik eşiği hala %7 seviyesinde bulunmakta (En son gerçekleşen işsizlik : %6.9). Finansal istikrar açısından ise İngiltere’nin şu an ki
şartlar altında finansal istikrarını olumsuz yönde etkileyecek tehditlerin bulunmaması gerektiğini de öne
çıkardılar. 2015 yılı için politika faizi %1.2 , 2016 %1.9 öngörülüyor.
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Grafik:5 GBPUSD / GBPJPY
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Kurum olarak , 8 Mayıs’ta yapılacak olan toplantıda da para politikasında değişikliğe gidilmeyeceğini düşünüyoruz. Merkez Bankaları arasında (ECB,FED,BOJ,BOE) ilk önce faizlerde arttırıma gidecek olan İngiltere
Merkez Bankası olacağını beklerken bu tarih 2015 ilk çeyrek sonunda olacağını öngörmekteyiz. Ancak 8
Mayıs’ta yapılacak olan toplantıda BOE sürpriz bir kararla varlık alımlarında bir azaltıma gidebilir. Uzun
zamandır “buy” verdiğimiz GBP ise bu gelişme ile biraz daha güçlenebilir.
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