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ECB AYLIK RAPOR – ÖNE ÇIKANLAR

3 Nisan’da Avrupa Merkez Bankası’ndan gelen açıklamaya göre AMB Başkanı Avrupa Bölgesi’nde ki dezenflasyon riskine rağmen faiz oranlarını değiştirmedi ve refinansman faizini %0,25’te, borçlanma faizini %
0,75’te ve mevduat faizini de% 0,00’da sabit bıraktı. Draghi açıklamasında Avrupa Bölgesi’nde enflasyonun
ileride de düşük seyretmeye devam edeceğini ve beklentilerin %1’e yakın olduğunu belirtti. Avrupa Merkez
Bankası’nın enflasyon hedefi ise %2. Ayrıca, Avrupa Bölgesi’nde iç talebin arttığını belirten Draghi bunun
Euro Bölgesi için toparlanmaya işaret ettiğini vurguladı. Her toplantısında söylediği gibi atıl kapasitenin hala
yok edilemediğini belirten AMB Başkanı bunun dışında jeopolitik ve finansal risklerinde ekonomiyi tehdit
ettiğini açıkladı. Tüm bu değişkenleri kontrol ettiklerini ve gerekirse tüm para politikası araçlarını kullanmaya hazır olduklarını söyledi. Bu açıklama Nisan ayında ki toplantıyı diğerlerinden farklı kılmaktadır. Yani,
Draghi ileride ciddi miktarlarda tahvil alımı yaparak parasal genişlemeye gidebileceğinin sinyallerini verdi.
10 Nisan Perşembe günü yayınlanan Avrupa Merkez Bankası aylık raporuna göre, HICP (Harmonized Index
of Consumer Prices) enflasyon Şubat’ta %0.7 gerçekleşirken Mart ayında %0.5 olarak kaydedilmiştir. Ancak
enflasyonun 2015 yılında kademeli olarak artacağı ve 2016 yılının sonuna kadar %2’lere yaklaşacağı öngörülmektedir. Reel GSYIH ise 2013 yılının son çeyreğinde %0,2 iken içinde bulunduğumuz çeyrek için büyüme
tahminleri aşağı yönlü revize edilerek %0,1 olarak gerçekleşmiştir. İç talebin artmasının ve ticaret dengesinin büyümeye olumlu yansıdığını ve ekonomide iyileşmeye katkıda bulunduğu belirtilirken büyümeyi olumsuz yönde etkileyen en büyük unsur ise envanterlerdeki değişim olarak vurgulandı. Bu da Draghi’nin her
toplantı da üstünde durduğu atıl kapasiteyi temsil etmektedir.
Bütün bunlar göz önüne alındığında, bir dizi önlemden bahsedilmesine rağmen somut bir adım atılıyor olmaması Kurum olarak bizi Avrupa’nın dezenflasyon stresi yüklü olduğunu gözlemlemeye yönlendiriyor.
Giderek eski zamanların Japonya’sına benzerliğini arttıran Büyüme-Enflasyon ilişkisi ileride uzun vadeli
problemlere yol açabilir.
Bir sonraki toplantıda faiz indirimi beklemiyor olsak da; yapılması gerektiğine inanıyoruz. EUR/USD paritesinde ise an itibarı ile en belirleyici unsur hiç şüphesiz tutanakları dün açıklanan ve toplantı sonrasından çok
farklı olan 18-19 Mart FOMC toplantısıdır. Kısa vadede yukarı yönlü riskleri ön plana çıkaran bu toplantı
sonrası kısa vadede izlememiz gereken range 1.3850-1.3910 olacaktır.
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