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ECB PARA POLİTİKASI TOPLANTISI ÖNCESİ

Avrupa Merkez Bankası’nın 8 Mayıs’ta yapmış olduğu Para Politikası Toplantısında Draghi enflasyonun düşük seyrettiğini ancak henüz bir dezenflasyon riski görmediklerini belirtmişti.
Enflasyonun orta vadede ki ekonomik görünümü tehdit ettiğini açıklayan Draghi Haziran ayında harekete geçebiliriz demişti. Draghi’nin bu söyleminden sonra piyasaların faiz indirimini
fiyatladığını gördük. Piyasalarda atılacak adım konusunda önümüzde Avrupa Merkez Bankasının 3 seçeneği durmakta. Bunlardan ilki varlık alım programının başlatılması ki bu konuda daha önce raporlarımızda yazdığımız gibi Euro Bölgesi’nde yasal mevzuatlar çerçevesinde her
ülke istediği ülkenin tahvil alımını gerçekleştirememesinden dolayı bu seçeneğin sadece sözde
kalacağını düşünmekteyiz. İkinci seçenek ise şu an mevcut %0 olan mevduat faizlerde bir indirime gidileceği şeklinde. Ancak mevduat faizlerinin azaltılarak negatife çekilmesi sorunlu kredilerde bir artış yaşanabilme ihtimalini gündeme getirebilir. Avrupa Merkez Bankası’nın zaten
kötüye giden Avrupa ekonomisinde bu riski göze alacağını düşünmüyoruz ancak verilen mesajlar böyle bir seçeneğinde toplantı da tartışılacağı yönünde. Üçüncü seçenek ise %0,25 olan
refinansman faizlerinde bir indirime gidileceği şeklinde. Şu an verilen mesajların en güçlüsü bu
yönde adım atılması şeklinde. Bizde kurum olarak refinansman faizlerinde bir indirim bekliyoruz. 8 Mayıs’ta Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin konuşmalarından bugüne kadar
diğer Avrupa Merkez Bankası üyelerinin Draghi’yi destekleyen açıklamaları vardı. Bu konuda
konuşan Peter Praet, ekonomi ve enflasyon gelişmeleri beklendiğinden kötü gelmesi durumunda parasal genişlemeye gidilebileceğini söyledi. Konuşmasına mevduat faizlerin negatife
indirilmesi de alınacak bir önlemlerin parçası olabileceğini söyleyerek devam eden Praet, bir
tür uzun vadeli refinansman operasyonu hedefleyen bir dizi önlem hazırlıyoruz diye de ekledi.
Avrupa Merkez Bankası üyesi Mersch ise dezenflasyona dair işaret olmadığını ancak düşük
enflasyonun orta vade görünümünü tehdit ettiğini bu yüzdende Haziran ayında adım atılmasını beklediğini vurguladı. Diğer bir üye Nowotny ise enflasyondan çok düşük büyümeden endişeli olduğunu, artan kamu borçlarını endişe yarattığını ve bu nedenle Avrupa Merkez Bankası’nın Haziran’da piyasalara mesaj vermesi gerektiğini söyledi. Ayrıca bu konuşmalara ek olarak genelde Avrupa Merkez Bankası’na muhalif tavrıyla bilinen Bundesbank’ın da faiz indirimine yeşil ışık yakması Haziran ayında faizler konusunda adım atılacağı beklentisini güçlendirdi.
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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
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Avrupa Merkez Bankası Kasım 2011 tarihinde %1,50 olan faizlerde artırım yapmadan
kademeli faiz indirimleri uyguladığını görüyoruz. Kasım 2011’den beri ekonomiyi canlandırma
adına düşük faiz uygulaması devam ediyor. İlginç bir benzerlik olarak Draghi’nin 1 Kasım 2011
tarihinde Avrupa Merkez Bankası Başkanlık koltuğuna oturduğunu görüyoruz. Yani Draghi geldiğinden beri düşük faiz uygulaması olduğunu söyleyebiliriz. (Grafik:1)
Grafik:1 EURO REFİNANSMAN FAİZİ
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Avrupa Bölgesi’ne dair dezenflasyon tartışmaları sürüyor. Avrupa Merkez Bankası yetkilileri dezenflasyon tehdidini kabul etmezken 30 Nisan’da açıklanan TÜFE’nin 0,8 beklenirken %
0,7 gelmesi dezenflasyon tehlikesini arttırmış gözükmekte. Gözler 3 Haziran’da açıklanacak
TÜFE verisine çevrilmişken bu verinin de beklentilerin altında kalması faiz indirim seçeneğini
daha da kuvvetlendirecektir. Avrupa Bölgesinde TÜFE rakamlarını incelediğimizde ise 2011
Eylül,Ekim ve Kasım aylarında %3,0 olarak açıklanan TÜFE bu tarihlerden sonra kademeli bir
düşüşün içine girmiş gözükmekte. ( Grafik:2)
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Euro Bölgesi’nde İşsizlik rakamlarına baktığımızda 2008’de yaşanan global krizle birlikte Avrupa ekonomisinin küçülmesine paralel olarak artan İşsizlik rakamlarının Ekim 2013’de
%12,2 ile tepe görmesinin ardından son aylarda düşüş trendine girdiği gözlemlenmektedir. 2
Mayıs’ta gelen İşsizlik verisinin %11,9 olarak beklenirken %11,8 ile beklentilerden iyi geldiğini gördük. Euro Bölgesinde tartışmalar sürerken 3 Haziran’da açıklanacak İşsizlik verisi istihdam piyasalarının görünümü hakkında bize fikir verecektir. (Grafik:3)
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Euro Bölgesi’nde 22 Mayıs’ta açıklanan İmalat PMI rakamlarının 53,2 beklenirken
52,5 ile beklentilerden kötü geldi. İmalat PMI rakamlarına baktığımızda 2013 Eylül’den beri
50 seviyesinin üstünde hareket eden rakamlar ekonomide büyümenin işaretleri olarak algılanabilir. Euro Bölgesi’nde Hizmetler PMI rakamlarına baktığımızda ise 53,0 beklenirken
53,5 ile beklentilerden iyi geldiğini gördük. Hizmetler PMI rakamları da İmalat PMI rakamları gibi Eylül 2013’ten itibaren 50’nin üstündeki seyrini sürdürürken ekonomideki toparlanmanın göstergesi olarak görülebilir. Büyüme rakamlarına baktığımızda ise çeyreklik bazda Ağustos 2013’ten itibaren tekrar pozitife dönen Büyüme rakamları Avrupa’nın tekrardan ufakta olsa toparlanma sürecine girdiğini göstermekte. Ancak 15 Mayıs’ta gelen Büyüme rakamlarının %0,4 beklenirken %0,2 ile beklentilerin altında gelmesi Avrupa Merkez
Bankası’nı 5 Haziran’da yapacağı toplantıda adım atmaya zorlayabilir. Euro Bölgesi 2. çeyrek Büyüme rakamları ise 14 Ağustos’ta açıklanacak. (Grafik:4)
Grafik:4 EURO BÖLGESİ BÜYÜME
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EUR/USD paritesine baktığımızda 6 Mayıs’taki raporumuzda paritede sıkışmaların yaşandığını eğer 1,4000’ın üzerine çıkarsak yükselişlerin yaşanabileceğini ancak kanal içinde hareket eden paritede 1,3788 desteğinin kırılmasıyla ise orta vadede satış baskısının hakim olacağını söylemiştik. Draghi 8 Mayıs’taki Para Politikası Toplantısında düşük enflasyonun orta
vadede ekonomik görünümü bozduğunu buna yönelik 5 Haziran’daki toplantıda adım atabileceklerini söylemesi piyasada faizlerde indirim yapılabileceği şeklinde algılandı ve paritede sert
düşüşler beraberinde geldi. Böylelikle 1,3788 desteğinin kırılmasıyla paritede satış baskısı artmış oldu. Paritenin 5 Haziran’a kadar 1,36-1,38 bandında hareket edeceğini daha sonrasında
ise olası bir faiz indirimiyle birlikte 1,3475’lere kadar orta vadede düşüşler görülebileceğini
söyleyebiliriz. (Grafik:5)
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Az önce pariteye Orta Vadeli bakmıştık. Saatlik bazda baktığımızda ise satış baskısının
devam ettiğini görüyoruz. İlk etapta 1,3650 direncinin kırılmasıyla 1,3686 direnci test edilebilir ancak 1,3686 direnci şayet kırılacak olursa kısa vadeli satış baskısı sona erebilir. 1,3686’nın
üzerinde 1,3738 direnci test edilebilir. Aşağıda ise 1,3614 desteğinin altında 1,3545 desteğine kadar düşüşler görülebilir. Avrupa Merkez Bankası %0,25 olan refinansman faizinde beklenildiği gibi bir indirime giderse paritede tekrardan satışlar başlayacaktır ve Orta Vadeli beklentimizde söylediğimiz 1,3475 desteğine kadar geri çekilmeler görülebilir. Paritenin 5 Haziran’daki Avrupa Merkez Bankası faiz kararına kadar 1,3600’nın altında kalıcı olacağını düşünmüyoruz. (Grafik:6)
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Avrupa Merkez Bankası’nın 5 Haziran’da olası bir faiz indiriminin Türkiye piyasasına nasıl yansıyacağı son günlerde tartışılan konuların başında gelmekte. Piyasalara genel olarak
baktığımızda İngiltere ve ABD parasal sıkılaştırmaya hazırlanırken, Japonya ve Avrupa Merkez
Bankası’nın yeni bir parasal genişleme konusunda adım atacağı konuşuluyor. Türkiye’nin de
aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelere giden yabancı fonlar açısından Japonya’nın
politikalarına büyük ölçüde tepkisiz kalındı. 22 Mayıs’ta FED’in tahvil alım programını azaltılacağını açıkladığı tarihten itibaren gelişmekte olan piyasalardan DOLAR’ın anavatanına döneceği endişesiyle sert para çıkışları yaşandığı görüldü. Gelişmekte olan ülkelerin bu kadar sert etkilenmesinin sebebi ise FED politikalarının piyasalar üzerinde etkinliğinin ve genişliğinin çok
olması ve yabancı fon akımlarının genelde DOLAR yatırımcılarından oluşması. İngiltere’nin
sıkılaştırmaya gideceği ve faiz artırımını ilk açıklayacak banka olması beklenmekte. Piyasaların
bu beklentisi henüz gelişmekte olan ülkeleri FED kararları kadar etkilemediğini izliyoruz. Avrupa Merkez Bankası’nın olası faiz indirimi ve parasal genişlemeye gitmesinin gelişmekte olan
ülkeler açısından yabancı fonların bu ülkelere akacağı beklentisine girilmesi çok anlamlı gelmemekte. Türkiye açısından değerlendirdiğimizde FED’in parasal sıkılaştırmaya gittiği dönemde Avrupa Merkez Bankası’nın parasal genişletmeye gitmesi orada basılan paranın Türkiye’ye
geleceği anlamını bizce taşımamakta. Belki bu beklenti FED’in sıkılaştırmayı hızlandıracağı dönemde yabancı çıkışlarını bir miktar azaltabilir ancak ek fon girişleri sağlayacağını düşünmüyoruz. Bu beklentiyle birlikte EURO/TL kuruna baktığımızda Orta Vadede üçgen içinde hareket
eden paritede 2,8680’nın üstünde 2,9000 direnci test edilecektir. 2,9000 direnci üçgenin üst
tepesi olduğundan Orta Vadede bu seviyenin kırılması yükselişlerin başlaması anlamını taşımakta. Aşağıda ise 2,8300’ün altında 2,8000 desteğine kadar düşüşler gelebilir. 2,8000 seviyesinde haftalık bazda 50 günlük hareketli ortalamanın üçgenin dibinde destek olduğunu ve
buranın kolay kolay kırılamayacağını bize göstermekte. (Grafik: 7)
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