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AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENİRKEN

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 6 Mart’ta yapacağı para politikası toplantısı öncesinde; yaşanan jeopolitik gelişmeler, ABD’de ki olumsuz hava şartları ve beklentilerin altında gelen ekonomik datalar ışığında;
Avrupa’da ki mevcut son durum göz önüne alındığında ‘Refinansman Faiz’inin mevcut yüzde 0.25’den yüzde 0 seviyesine çekilmesini ve yüzde sıfır olan ‘Mevduat Faizleri’nin ise sabit bırakılmasını bekliyoruz.
Kasım ayındaki ECB toplantısında, Merkez Bankası faizleri sürpriz bir şekilde 25 BP indirerek %0.25 olarak
belirlemişti, mevduat faizi ise yüzde 0’da sabit bırakılmıştı. Mevcut sürdürülen Para Politikası ise ECB’nin
yüzde 2’lik Enflasyon hedefinin neredeyse ulaşılmaz olmasına çanak tutarken; aynı zamanda ciddi bir
dezenflasyon riskinin varlığına sebep oluyor.
3 Mart 2014 tarihinde Avrupa Parlamentosunda konuşan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi açıklamalarında özellikle makroekonomi anlamında hemfikir olamadığımız :
-Ukrayna’da yaşanan sorunların Euro Bölgesi’ne etkisinin sınırlı kalacağını,
-Euro Bölgesinin krizdeki en kötü günleri geride bıraktıklarını, Euro Bölgesi ekonomisinin iyi olduğunu,
-Euro Bölgesi’nde enflasyonun bankanın belirlediği %2 hedefinin çok altında olduğunu ve enflasyon bu
düşük seviyelerde ne kadar uzun kalır ise %2 hedefine geri dönmenin o kadar zorlaşacağını,
-Euro’nun değeri konusunda bir hedefinin olmadığını, kurun bir politika hedefi olmadığını tekrarlarken,
Euro’nun değerinin fiyat istikrarı için önemli olduğunu da vurguladı.
Draghi, Euro Bölgesinde toparlanmanın görüldüğünü ve ülkenin krizden kurtulduğunu düşündüğünü göstermeye çalışsa da, ekonomik veriler doğrultusunda, kurum olarak Draghi ile aynı fikirde olduğumuzu söyleyemeyiz. Örnekleme yolu ile alınan çeşitli makro büyüklüklerin yer aldığı Tablo 1 bu konuda yeteri kadar
açıklayıcı olmaktadır.

Tablo 1: Makro Ekonomik Göstergeler

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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Euro Bölgesi-Almanya-İspanya-İtalya-Fransa-Yunanistan
Büyüme Grafiği
Draghi, Euro Bölgesinde 2014 yılında ki büyüme beklentisini
%1.2 olarak belirlerken , 2015 yılındakini %1.8’e yükseltti.
Almanya’nın ekonomisi yıllık bazda büyümesi %1.3 olarak
açıklanırken, 2014 yılı içinse %1.8’lik büyüme beklenmektedir. 6 yıldır resesyonda olan Yunanistan’ın bu yıl ekonomisinde düzelme gözlemlenmesi beklenebilirken, 2015 yılı
büyüme hedefi ise %2.5 oranındadır. En son açıklanan veriye göre Yunanistan 2013 yılında %3.0 küçülmüştür. İspanya
ekonomisine bakarsak Ekim 2013’ten bu yana istikrarlı olarak düzelmeye gittiğini söyleyebiliriz. Ekim ayında -%1.2
oranında olan büyüme, Şubat 2014’te -%0.2’ye yükseldi.
Sorunlu ekonomilerden biri olan Fransa 2013’te yıllık bazda
%0.3 büyüdü. İtalya’ya baktığımızda karşılaştığımız tabloda
2013 yılının son döneminde -%1.8 olan oran, Şubat 2014’te
-%0.8 olarak açıklandı.
Kaynak:Bloomberg

Euro Bölgesi-Almanya-Fransa-İtalya-İspanya-Yunanistan
İşsizlik Oranları Grafiği

2014 yılı Ocak ayında AB’de 26 Milyon 231 Bin işsiz
bulunmakta ve bunların 19 Milyon 175 Bini ise
Euro Bölgesinde yer almaktadır. 2013 yılı Aralık ayı
ile bu yılın Ocak ayını karşılaştırıldığında, işsiz sayısı
Euro Bölgesi’nde 17 Bin kişilik artış gösterdi. Bölgedeki mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı 2013
yılı Ekim ayından bu yana istikrarlı seyrediyor. Bu
yılın Ocak ayında %12 olan işsizlik, geçen yılın aynı
ayında da %12 olarak belirlendi.En fazla işsizlik
oranı ise %28’lik oranla Yunanistan’da kaydedildi.
%25.8’lik oranla Avrupa’nın önemli ülkelerinden
İspanya en fazla işsiz nüfusa sahip oldu.
Kaynak:Bloomberg

Avrupa’da işsizlik trendi inişli çıkışlı bir grafik sergilemekte ve işsizliğin en çok gençleri etkilediği biliniyor. Bu
yılın Ocak ayında AB’de 25 yaş altı genç işsiz sayısı 5 Milyon 556 Bin kişiye ulaşırken, bunun 3 Milyon 539 Bini
Euro Bölgesi’nde yer almaktadır. 2014 yılının ilk ayında genç işsizlik oranı bölgede %24 olarak gerçekleşti. En
yüksek genç işsiz oranı ise %59’la Yunanistan , %54.6 ile de İspanya’ya ait.

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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10 Yıllık Faizler Almanya-İspanya-İtalya-Yunanistan Grafiği

Kaynak:Bloomberg

SONUÇ:
Düzeldiği söylenen Avrupa Ekonomisi’nin Tablo 1’de görüldüğü gibi en kuvvetli ekonomisinden en zayıfına
kadar gerek Borç/GSYIH , gerek Bütçe Açığı/GSYIH makro göstergelerinde ciddi bozulmalar göze çarpıyor.
Özellikle genç nüfusta kronikleşen İşsizlik için ise atılmaya çalışan tüm adımlar (reformlar) hiçbir işe yaramadı. İspanya’nın başını çektiği Finans Sektörü problemlerinde ise Sorunlu Kredilerden (NPL) doğabilecek
olan zararı tahmin bile etmek zor. Dezenflasyon süreci ile baş etmek amacı ile Kasım’da 25 BP düşürülen
faizlerde benzer bir hareketin en azından bazı ekonomik göstergeleri düzeltmek için tekrarlanması gerekmekte. Yukarıda verilen grafikte ülkelerin borçlanma maliyetlerinin düşmesi ise kanımızca ekonominin iyi
gitmesinden ziyade artan para bolluğu, Avrupa’nın ikincil ülkelerine olan talep ve ‘ne olursa olsun bu Avrupa bölünmez; dağılmaz’ mantığının neticesidir.
Hedeflerini yakalamaktan çok uzak olan ECB’nin 0-25 BP arasında bir faiz indirimine gitmesini , mevduat
faizlerini ise ‘0’ da sabit bırakmasını ve çok gerekmedikçe de ‘eksi faiz’ ortamından kendini sakınacağını düşünüyoruz. Beklentimiz 0 ila 25 BP arasında bir faiz indirimi yönünde olsa da, ECB’nin hareketsiz kalma olasılığı da mevcut.

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.

