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ECB’YE DOĞRU

4 Eylül Perşembe günü yapılacak olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Toplantısı beklenirken piyasalarda bu toplantıda alınacak kararlara ve bunun etkilerine dair söylentiler ve pozisyonlanmalar çoğalmakta. Borç kriziyle başlayan süreci doğru bir şekilde yönetemeyen ya da gerek yapısal gerek
parasal reformların uygulanmasında geç kalan Avrupa Merkez Bankası, krizin devamında deflasyon tehdidi ile karşı karşıya kalınca para politikasını ısrarla değiştirmeyen Mario Draghi 5 Haziran’da aldığı radikal bir kararla refinansman faizini 0,15 seviyesine çekerken (0,25%) , mevduat faizini negatif olarak belirledi (-0,10%). Bu karar piyasalar tarafından beklenen bir karar olsa da asıl beklenmedik olan kanuni çerçevenin oldukça dışındaki neredeyse 800 milyar Euro’ya ulaşabilmesi konuşulan TLTRO (Targeted Long
Term Refinancing Operation) yani Hedeflenen Uzun Vadeli Refinanansman Operasyon programının duyurulması oldu.
GRAFİK 1: AVRUPA REFİNANSMAN VE MEVDUAT FAİZİ
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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.

Kararın üstünden iki toplantı geçti. Peki.. Avrupa’da neler değişti?
Avrupa Merkez Bankası’nın asıl hedefi enflasyonu %2 seviyesine çekmek olsa da Haziran ayındaki
kararın ardından açıklanan enflasyon oranlarına bakıldığında %0,5’ten öteye gitmediği görülmekte
(mevcut TÜFE: %0,3). Enflasyonun yavaş yavaş toparlanması beklense de Avrupa ‘da asıl sıkıntının
ekonominin düzeleceği konusunda ki umutsuzluk ve güvensizlik olduğunu söyleyebiliriz. Esasında
TLTRO’nun devreye Eylül ayında sokulmasının planlanmasının altında yatan gerçek Avrupa’nın özellikle
yaz aylarında ekonomik olarak tailde olması olarak algılanmalı; yani düşürülen ve hatta Almanya
kanadında ciddi eleştiriye maruz kalan faizler dışında esasında beklentilerin karşılanması çok zordu.
Bunca zamandır gelen tehlike karşısında fazla bir aksiyon almayan ve sessiz kalmayı yeğleyen ECB’nin
bir seferde bu kadar radikal kararı alması ve piyasalara eldeki tüm olanakları sunması bundan sonra
yaşanacak olan deflasyon ve büyüyememe risklerine karşı Avrupa’yı çaresiz durumda bırakacak gibi.
Temmuz sonunda Jackson Hole toplantılarında daha da ‘güvercin’ bir açıklama yapan ECB Başkanı
Draghi; yapabileceği ilave fazla birşey olmamasına rağmen ciddi boş bir beklenti yarattı.
Gerek Avrupa Bankalarının Sermaye Yeterlilik rasyolarının gerekse Sorunlu kredilerinin fazlalığı
düşünüldüğü takdirde yeni LTRO ya da güncel ismi ile TLTRO’nun yararı tartışılır. Avrupa’da iyileşmesi
gereken şey Tüketici Güveni ki bu zor gözükmekte; yani yaratılacak olan fazla paranın ya problemli
krediye dönüşmesi ya da yaratılmaması gerçekleşecektir. Bu operasyonun boyutunun büyütülmesi, etki
alanının genişletilmesi ile beraber çok değil 2 yıl kadar önce ‘iflasını ‘ düşündüğümüz ülkelerin 10 yıllık
borçlanma oranlarını yüzde 2 seviyelerine çektiği gibi İspanya’nın 50 (elli) yıllık borçlanma için piyasaya
çıkmasına olanak tanıdı. Aşağıdaki grafikte de görüldüğü gibi piyasaların kısa vadeli hafıza problemi
umarız ki daha ciddi sıkıntılar yaratmaz.
GRAFİK 2: İTALYA VE İSPANYA 10 YILLIK BONOLAR
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Mevcut şartlar altında biz ATIG olarak bu toplantı da Mario Draghi’nin politika değişikliğine gideceğini düşünmesek de asıl soru daha önceden uygulanmış fakat amacına hizmet edememiş TLTRO’ların piyasaya
nasıl etki edeceği.
Her ne kadar biz, kanuni olarak onaylanmayan bu programın devreye alınacağını düşünmesek de Avrupa
Merkez Bankası ekonominin daha da kötüye gitmesi halinde bunu elinde bir silah olarak bulunduracak.
Ancak, uygulandığı takdirde bu parasal genişlemenin Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalara likidite sağlayacağı algısını doğru bulmamaktayız. Her şeyden önce en fazla yapılan algı hatasının ECB’nin varlık alımlarının ABD Merkez Bankası FED’den çok daha farklı olduğunun göz ardı edilmesi. Maliye politikalarının ve
siyasi yapıların taban tabana zıt olduğu 18 ülke ekonomisinin fiyat istikrarını sadece ‘Para Politikaları’ ile
sağlayabileceğini düşünmek de ciddi bir beklenti hatası yaratmaktadır. Benzeri para politikalarının uygulanması halinde Goldman Sachs EUR/USD paritesinin 2016 senesinde 1.0000 seviyesine gerilemesini
tahmin etmekte. ATIG olarak bu toplantıda faizlerin sabit bırakılacağını ve içi boş olsa da bazı ‘güvercin’
yorumların dile getirilebileceğini düşünmekteyiz. Sene sonu için öngördüğümüz 1.3150 EURUSD fiyat
beklentimizi şu an için korurken aşağı yönlü risklerin altını daha fazla çiziyoruz.

GRAFİK 3: EURUSD
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