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GÜNLERDEN AVRUPA MERKEZ BANKASI
2 Eylül tarihinde yapılan son Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Kurulu toplantısında, ECB sürpriz bir
şekilde faizlerde indirime devam etti. Refinansman faizini yüzde 0.15’ten yüzde 0.05’e, mevduat faizini eksi
%0.10’dan eksi %0.2’ye ve gecelik marjinal borçlanma faizini yüzde 0.4’ten yüzde 0.3’e çekti. Toplantı sonrası
Draghi yapmış olduğu açıklamalarında, Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerde alım yapacaklarını ve buna Ekim ayında başlayacaklarını duyurdu. Alınan önlemlerin yüzde 2 enflasyon hedefine daha yaklaştıracağını savunurken,
Ağustos ayında enflasyondaki görünümün daha da bozulduğunu ancak buna rağmen hala deflasyon görmediklerini de vurguladı. Ayrıca enflasyon hedefine sadece para politikaları ile varılamayacağını , büyümenin de buna
destek vermesi gerektiği ifadelerine de yer verdi.
ECB 2014 yılı için TÜFE hedefini yüzde 1.0’dan yüzde 0.9’a indirirken, 2015 TÜFE hedefini ise yüzde 1.1 ve 2016
yılı içinse yüzde 1.4 olarak korudu. 2014 Büyümesini yüzde 1.0’dan yüzde 0.9’a, 2015 Büyümesini yüzde 1.7’den
yüzde 1.6’ya ve 2016 yılı içinse yüzde 1.9’dan yüzde 1.8’e çektiğini açıkladı.
2 Eylül sonrası bugüne kadar Draghi yaptığı konuşmalarda , Avrupa’da açıklanan verilerin kötü gelmesine rağmen hala deflasyon görmediklerini. ECB’nin elinde gerekli politika araçlarının hazır olduğunu ve gerektiğinde
kullanabileceklerini yineledi.
GRAFİK 1: ECB REFİNANSMAN FAİZİ & MEVDUAT FAİZİ
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TSİ 14:45’te Faiz Kararı ve TSİ 15:30’da ECB Başkanı Draghi’nin açıklamaları yakından takip edilecek.
En son yapılan toplantıda, Menkul Kıymet alımına Ekim ayındaki toplantıda başlayacaklarını açıklamıştı.
Bugünkü toplantısında dedikleri gibi Menkul Kıymet Alımına başlanması beklenirken, Kurum olarak faiz oranlarında değişikliğe gidilmesini beklemiyoruz. Draghi’nin son 1 ayda yapmış olduğu konuşmalarda çok değişik
söylemler bulunmadığı içinde, bugünkü toplantısında da “Gerektiği takdirde, ECB’nin elinde bulunan politika
araçlarını kullanabileceğini” yineleyeceğini düşünüyoruz.
Son günlerde Dolar endeksinde ki güçlenme ve Euro’daki zayıflamanın etkisiyle EURUSD paritesinde de aşağı
yönlü hareketler görüyoruz. 1.29-1.30 bandında bir süre tutunmaya çalışan parite, son gelen verilerinde etkisiyle 1.29’un altına indi ve satış baskısı hızlandı. Şu anda ise 1.26 seviyelerinde tutunmaya çalışıyor. Dün 1.26
seviyesinin altına inen EURUSD 1.2590 seviyelerini test etti. Ancak Dolar endeksinde ki gevşemenin etkisiyle
yine 1.26 seviyelerinde işlem görmeye başladı.
Bugün için ECB kararı sonrası EURUSD paritesinde 1.2560 güçlü bir destek seviyesi olarak takip edilecek. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.2674’ün üzerinde 1.2756 seviyesine kadar yükselişler görülebilir.
GRAFİK:2 EURUSD&DOLAR ENDEKSİ
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