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İngiltere Merkez Bankası 10 Nisan Toplantı Tutanakları açıklanacak.
İngiltere Merkez Bankası (BOE) 10 Nisan’da sonuçlanan toplantısında tahvil alım programında ve politika faizinde değişikliğe gitmedi. Faiz oranını %0.50 olarak sabit bırakırken, varlık alım programını ise 375
Milyar sterling’de sabit tuttu.
BOE, küresel ekonomik kriz sırasında ekonomiyi resesyondan çıkarmayı desteklemek amacıyla Mart
2009’da %0.50’ye indirdiği gösterge faiz oranını o tarihten bu yana değiştirmedi (Grafik:1)
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BOE Başkanı Carney açıklamalarında, ilk faiz arttırımını 2015 Haziran ayında yapılması planlanan genel
seçimler öncesinde yapabileceklerini, ancak faiz artırmadan önce ülkenin kuzeydoğu kesiminde daha
fazla istihdam yaratıldığını görmek istediğini söyledi. Ayrıca , İngiltere ekonomisinin bir yıldır toparlandığını, ancak bunun inişli çıkışlı bir toparlanma olduğunun da altını çizdi. Hedeflerinin 2008 yılında oldukları yere dönmek olmadığını, arzularının çok daha yukarısı olduğunu belirtti. Eğer büyüme sadece
ülkenin güneydoğu kesimi merkezli olursa, bu ne sürdürülebilir ne de dengeli bir büyüme olabilir diye
ekledi. Tabii bu yorumlar gözle görülebilir düzelmelere rağmen gevşek para politikasının devam edeceği yönünde algıya açık.

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.
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IMF, İngiliz ekonomisinin büyüme oranını %2.4’ten %2.9’a yükselttiğini açıkladı.
Uluslararası Para Fonu (IMF) , İngiliz ekonomisinin bu yıl sonu itibariyle G7 ülkeleri arasında en hızlı büyümeyi kaydederek %2.9 oranında büyümeye ulaşabileceğini açıkladı. 2015 yılında ise İngiliz ekonomisinde %2.5 büyüme kaydedileceğini belirtti. IMF ,İngiltere’ye ilişkin açıklamalarında:
1-İngiltere Merkez Bankası tarafından yapılan sözlü yönlendirmede çerçevelerindeki değişiklikleri memnuniyetle karşıladıklarını.
2-Bununla birlikte hükümetin orta vadeli çerçeve içerisinde kalarak sermaye harcamalarını artırma çabası ekonominin uzun vadeli büyümesinin desteklenmesine yardımcı olacaktır diye de belirtti.
İngiltere’nin İşsizlik , Enflasyon ve Büyüme verilerine bakarsak;
İşsizlik oranında , 2014 Ocak ayından bu yana kadar işsizlik oranlarında gerileme gözlenmektedir. Ocak
ayında %7.2 olan oran Mart ayında %6.9 ile 2009 Şubat ayından bu yana görülen en düşük seviye olmuştur. Referans olarak baz alınan %7 eşiğinin altına gelmiş olması, sıkılaştırma yönünde baskı yaratan bir
unsur olarak algılanabilir (Grafik:2).
Grafik:2 İşsizlik Oranı
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Tüketici Fiyatlarında ise, Ocak ayında %1.9, Şubat ayında %1.7 ve Mart ayında ise %1.6 olarak açıklanmıştır. Rakamlara baktığımızda düşüş gözlemlenmektedir. Aslında bu veri İngiltere’nin %2’lik enflasyon hedefi
için önemli bir veri seti olarak durmaktadır. Son açıklanan rakama baktığımızda ise hedef enflasyon ile gerçekleşen enflasyonda bir farklılık bulunmaktadır. Bu tarafta ise sıkılaştırmanın başlaması için engel teşkil
eden bir durumla karşı karşıyayız (Grafik:3).
Grafik:3 TÜFE
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Büyüme verisinde , Kasım 2013’ten bu yana hızlı bir büyüme kaydetmiş diyebiliriz İngiltere ekonomisi için.
Kasım 2013’te %1.9 olan oran, Şubat 2014 ‘te %2.7 olarak açıklanmıştır. Ülke ekonomisinde hızlı bir büyümenin olduğunu ve açıklanan diğer datalarda ki beklentileri karşılayan rakamlarda ülkenin büyümesini destekleyici niteliktedir. Mart ayına dair büyüme verisi 29 Nisan tarihinde açıklanacaktır. Olası bir sıkılaştırmanın büyüme üzerinde çok büyük bir olumsuz etki yaratacağını düşünmüyoruz (Grafik:4).
Grafik:4 BÜYÜME
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Sonuca baktığımızda, Bu toplantı tutanakları, özellikle son işsizlik rakamından önce yapılan toplantıya ait
olduğundan, bakmamız gereken, para politikasının mevcut koşullarda sürdürülme kararının kaça kaç oyla
alındığı olacaktır.
Ancak, bu şekilde gelmeye devam eden makroekonomik veriler BOE’yi en geç 2015 1.Ç. Sonunda faizleri
arttırmaya zorlayabilecektir. Varlık alımlarının azaltılması daha da erken olabilir. Bu da GBP’yi diğer majorlar arasında öne çıkarmamıza sebep olacaktır.
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