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6 MART ECB TOPLANTISI BEKLENTİLERİ
Periyodik olarak gerçekleştirilen Avrupa Merkez Bankası’nın faiz oranlarını belirleyeceği para politikası toplantısının bir sonraki 6 Mart’ta gerçekleştirilecek. Hazırladığımız bu rapor, şuan da Avrupa’nın içinde bulunduğu ekonomik durumu ve gelecek olan faiz oranı kararıyla ilgili beklentimizi yansıtmaktadır. Bilindiği üzere, Avrupa Merkez
Bankası 7 Kasım’da ki toplantısında faizleri sürpriz bir şekilde 25 baz puan indirerek %0.50’den %0.25’e çekmişti
(Grafik 1). Avrupa’nın bugünkü faiz oranı %0.25 olmakla birlikte, mevduat faizi de %0 ve asıl hedefi de fiyat istikrarını sağlamak amacıyla enflasyon oranını %2’ ye çıkarmak. 2011 yılının son çeyreğinden bu yana Avrupa’da ki faiz
oranları aşağı yönlü bir eğilim göstermektedir.
Bütün bu veriler ışığında, bu toplantıyı değerlendirmek adına ilk yapılacak olan şüphesiz Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararlarını etkileyen önemli etkenleri tespit etmek. Aşağıda ki grafikte gördüğümüz üzere Avrupa Merkez Bankası 2011 Ekim’den bu yana faiz oranlarını periyodik olarak indirdi ve en son indirim 2013 Kasım’da 25 baz
puanla geldi.
Grafik 1: Avrupa Bölgesi Faiz Oranları (Yıllık)
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Grafik 2: Avrupa Bölgesi TÜFE (Yıllık)
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Birçok ekonomistin %2’ye çapalanmış enflasyon oranı beklentisinin aksine, geçen seneden itibaren, Euro bölgesinin karşılaştığı en büyük risk deflasyon riski (Grafik 2). Bilinen bu risk karşısında, 6 Mart’ta ki toplantıda Mario
Draghi’nin tutumu da düşük enflasyona karşı genişleyici para politikası gibi bir takım yöntemler uygulamak olabilir. Avusturya Merkez Bankası Başkanı Ewald Nowotny 17 Şubat’ta yaptığı açıklamada, Avrupa’da enflasyon uzun
dönemde %2’nin altında kalmaya devam ederse, faiz oranlarını azaltabileceklerini ya da güncel seviyesinde tutabileceklerini belirtti. Dahası, Mario Draghi açıklamasında, ekonomik eşiğe ulaşabilmek adına üretimde canlanmayı hızlandırmak gerektiğini bu yüzden de borçlanma maliyetlerinin uzun bir süre daha düşük tutabileceklerini
belirtti. Çünkü, Avrupa’da ki hala devam eden iyileşme enflasyonu hedef olan %2 seviyesine çıkarmaya yeterli
değil.
Avrupa enflasyonunun hala hedeflenen oranın altında olmasından dolayı, önümüzde ki toplantıda, bizim beklentimiz; borçlanma faizinde bir kesinti yapılacağı, mevduat faizinin ise sabit bırakılacağı yönünde. Avrupa Merkez
Bankası’nın diğer olası kararlarıyla ilgili ise zorunlu karşılık oranlarının azaltılması, her ne kadar bir önceki uygulamasında enflasyon ve büyüme üzerinde etkili olamasa da bankalara uzun dönem borçlanabilme imkanı ve varlık
alım programını öngörüyoruz.
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Nowotny’nin açıklamalarına göre, “Avrupa Merkez Bankası fiyat istikrarı hedefine ulaşamamakla birlikte 2015 için enflasyon beklentisi %2’nin altında. Bu anlamda 2-3 senelik enflasyon öngörüsü çok riskli olabilir. Ancak, acil bir deflasyon tehdidinin olmadığını söyleyebiliriz. Bazı bölgelerde ki zayıf enflasyon deflasyon tehdidi yerine bir düzeltme olarak görülebilir.
Avrupa ekonomisinde enflasyon oranıyla bağlantılı olarak gelişmeler görmekteyiz.” Öte yandan, Nowotny Avrupa Merkez
Bankası’nın uyguladığı OMT’nin artık işlevini tamamladığını belirtti. İşlevini tamamlamakla beraber, bu yaklaşımın kanuniliği hakkında da çelişkiler mevcut; o yüzden bu şekil bir genişlemeyi olası aksiyonlar dışında tutabiliriz.
Mario Draghi’nin her toplantı da ele aldığı bir diğer önemli konu ise üretimin canlanması. Draghi’nin açıklamalarına göre
üretimde gelişmeler devam etmekle birlikte, imalat verilerinde yavaşlamanın görülmesi Euro bölgesinin toparlanmasını
tehdit etmekte. Geçtiğimiz Perşembe açıklanan PMI verilerine göre, Almanya’nın imalat PMI verisi beklentilerden fazla
gerileyerek 56,5’ten 54,7’ye geriledi. Öbür taraftan, Almanya’nın hizmet PMI verisi ise 53.1’den 55.4’e yükseldi. Birleşik
PMI ise son 32 ayın en yükseği olan 56.1 olarak gerçekleşti. Fransa tarafında ise imalat ve hizmet endeksleri sırasıyla 48,5
ve 46,9 olarak gerçekleşti. Önceki veriler ise imalat için 49.3 hizmet için 48.9 idi. Avrupa’nın ikinci büyük ekonomisinin bu
anlamda zayıflık göstermesi Avrupa Merkez Bankası’nı harekete geçmeye yöneltmeli.
Açıklanan PMI verilerinden, sonra Euro, Dolar karşısında %0,3 değer kaybederek $1.3695 olarak gerçekleşti. Tüm Euro
bölgesinde imalat endeksi Ocak ayın da 54’ten 53’e gerilerken, hizmet endeksi 51.6’dan 51.7’ye çıktı. Birleşik PMI ise
52,9’dan 52,7’ye geriledi. Ekonomistlerin tahminleri ise imalat PMI’ında 54 ile sabit kalma, hizmet PMI’ında ise 51.9 ile
artış yönündeydi. Avrupa Merkez Bankası, Avrupa ekonomisinde enflasyonu arttırıp canlanmayı hızlandırmak adına, parasal genişleme politikasına devam etmeyi planlayabilir. Avrupa ekonomisinin yavaşlamasında ki bir diğer etkenin atıl kapasitenin eritilememesi olduğunu düşünürsek Avrupa ekonomisi adına Merkez Bankası’nın faiz oranı kesintisi şart görünmekte.
Avrupa Merkez Bankası üyesi Praet’in konuyla ilgili açıklamalarına göre, “Euro bölgesindeki güçlenme hala devam etmekte. Euro bölgesindeki her bir ülke için uzun dönemli yapısal reformlar şart. Bütün piyasa yapıcıların amacı tüketici güvenini
garanti altına almak olmalıdır ve uygun para politikası ekonominin ihtiyacı olduğu sürece devam etmelidir. Yapısal reformlar Merkez Bankası’nın hedefi dahilinde başarılı olmaya başladığında Avrupa’daki ekonomik büyümenin artacağı öngörülmektedir”. Diğer yandan 18 Şubat’ta açıklanan ZEW endeksine göre Almanya’da tüketici güveni azaldı (Grafik 3). 2013 Aralık ayında ZEW endeksi 61.7 ile son 7 yılın zirvesini görmüştü. Ancak 2014 Şubat ayında 55,7’ye geriledi. ZEW endeksinde ki
bu düşüş, yatırımcıların Almanya’nın en büyük ticaret partnerleri olan diğer Avrupa ülkelerine karşı tedirgin davranmasına
neden oldu.
Grafik 3: ZEW Ekonomik Gösterge
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Euro bölgesi GDP’si 2013 yılının son çeyreğinde %0,3 genişledi (Grafik 5). Ancak, Almanya GDP’si %0,4 ie tahmin
edilenden daha fazla bir büyüme gösterdi (Grafik 4).

Grafik 4: Almanya GSYH (Çeyreklik)

Grafik 5: Euro Bölgesi GSYH (Çeyreklik)
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Yukarıda ki durumlar göz önünde bulundurulduğunda 6 Mart’ta ki Avrupa Merkez Bankası toplantısından ATIG
olarak beklentimiz, faiz oranının %0.25’ten %0’a indirilmesi. Bir sonra ki adım ise negatif mevduat faizi. (Çünkü
Avrupa Merkez Bankası tüm silahlarını tek bir seferde kullanmayacaktır). Borçlanma faizinde ki beklediğimiz kesintinin sebepleri aşağıda sıralandığı gibidir:
1.

Enflasyon hedefinin gerçekleştirilememesi;

2.

Deflayon riskinin artması dolayısıyla fiyat istikrarının sağlanamaması;

3.
Büyüme için gerekli görülen atıl kapasitenin eritilebilmesini sağlayabilecek olan tek faktörün %0 faiz oranının olması;
4.

Tüketici güveninin arttırılması gerektiği;

5.

Bankalar için büyük risk oluşturan problemli kredilerin daha ucuza finanse edilebilmesi.

ECB, 6 Mart’ta ki toplantısında belirtmiş olduğumuz sebepler ve beklentilerin doğru yönlendirilebilmesi adına, 25
BP’lık bir fiaz kesinitisi yapacak gibi durmakta. Bu kararın kesinlikle sürpriz olarak algılanmaması gerektiğine inanıyoruz. Kısa vadede EUR’yu diğer majorlara karşı zayıflatacak olsa dahi; büyük bir kırılganlığın ortadan kalkmasına
yol açacağından, yukarı yönlü trendin başlangıcı dahi olabilir.
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