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Avrupa Merkez Bankası 5 Haziran’da yapmış olduğu Para Politikası Toplantısında refinansman faizini %0,25 seviyesinden %0,15 seviyesine düşürdü. Mevduat faizini de %0 seviyesinden
%-0,10 düzeyine çeken Avrupa Merkez Bankası ayrıca Eylül 2014 ve Aralık 2014’te 400 Milyon
Avroluk iki eşit taksitte parasal genişleme kararı aldığını bildirmişti. Piyasalar için çokta sürpriz
karşılanmayan bu karar sonrasında Avrupa Merkez Bankası’nın 3 silahını da aynı anda kullanmış
olmasının ekonomide yaratacağı etki izlenecektir. Özellikle mevduat faizlerin %-0,10 ile negatif
düzeye çekilmesinin ardından toksiK varlıklar dediğimiz sorunlu kredilerde bir artış yaşanıp yaşanmayacağını izleyeceğiz. Sorunlu kredilerde oluşacak bir sorunun Euro üzerinde sert baskı yaratacağını ve Avrupa’yı çok zor bir duruma düşürebileceğini düşünmekteyiz. Avrupa Merkez
Bankası üyesi Nowotny 2016’ya kadar faizlerin düşük kalabileceğinden bahsederken Büyüme
Oranı’nın %2 üzerine çıkmasıyla birlikte faizlerde artış beklenebileceğini söyledi. Draghi ise yaptığı açıklamalarda enflasyon beklentileri orta vade için bir bozulma gösterirse niceliksel gevşemeye gidilebileceğini ancak bunun Avrupa Merkez Bankası’nın görev alanına giren bir yapıda
olması gerektiğinden bahsetti. Avrupa Merkez Bankasında politika faizi olan bilinen refinansman faizinin %0,15 olduğunu ve enflasyon paralelinde bu oranının %0 kadar çekilebileceği konuşulmakta. ( Grafik:1) Buna karşılık Norveç ‘te faizlerin %1,50 olduğu ve Euro para birimine
karşı güçlü yapısıyla karşımıza çıkmakta. (Grafik:2) Norveç’in ekonomik refah bakımından da
oldukça yüksek bir ülke olarak öne çıktığını görüyoruz.
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Avrupa Bölgesi’ne dair dezenflasyon tartışmaları sürerken 3 Haziran’da açıklanan TÜFE
verisi beklentilerin altında kalarak % 0,5 geriledi. (Grafik:3) Avrupa Merkez Bankası tüketimi
canlandırmak adına 5 Haziran’da faiz indirimine giderken 400 Milyar Euro’lukta parasal genişleme açıkladı. Bankanın bu hamlelerinin başarılı olup olmayacağını ve enflasyon üzerinde etkisini 30 Haziran’da açıklayacağı TÜFE rakamlarında izleyeceğiz. Ancak özellikle başlamayan niceliksel gevşemenin yaratacağı etkiler ancak 2016’da kendini hissettirebilir. Norveç ekonomisine baktığımızda Ağustos 2013’te görülen %3,2’den itibaren kademeli bir şekilde enflasyon
rakamlarının düştüğünü ve %1,8 seviyesinde oluştuğunu görüyoruz. Benzer Enflasyon Oranları’nı Euro Bölgesinde de görüyoruz. (Grafik:4)
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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. 3
Haziran’da gelen İşsizlik verisinin %11,8 olarak beklenirken %11,7 ile beklentilerden iyi geldiğini gördük. Euro Bölgesinde tartışmalar sürerken 1 Temmuz’da açıklanacak İşsizlik verisi istihdam piyasalarının görünümü hakkında bize fikir verecektir. (Grafik:5) Norveç ekonomisine
baktığımızda 22 Mayıs’ta açıklanan İşsizlik Oranı’nın %3,5 beklenirken %3,3 olarak geldiği görüldü. Bir sonraki İşsizlik Oranı 26 Haziran’da açıklanacak ve beklentiler %3,3 oluşması yönünde. (Grafik:6)
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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 gerçekleşmesi ve özellikle Enflasyon rakamlarındaki düşüşler Avrupa Merkez Bankası’nı 5 Haziran’da yapmış olduğu toplantıda adım atmaya zorlamıştı. Euro Bölgesi 2.
çeyrek Büyüme rakamları ise 14 Ağustos’ta açıklanacak.(Grafik:7) Norveç tarafına baktığımızda ise 20 Mayıs’ta 1. çeyrek rakamları %0,3 olarak açıklandı. 2013’ün son çeyreğinde %-0,2
ile negatif olarak açıklanan rakamın ardından Norveç ekonomisinin 2014’ün ilk çeyreğinde
toparladığını görüyoruz. (Grafik:8)
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Euro Bölgesinde son Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indirimiyle birlikte Euro’nun değer
kaybetmesine karşılık Norveç’te faizlerin yüksek oluşu ve Norveç Kronu’nun değerli bir para
olma özelliğini sürdürmesi Orta ve Uzun Vade’de paritede sert düşüşlerin geleceğinin sinyallerini vermekte. Kısa Vade’de son Euro’nun son dönemdeki değer kazanımları pariteyi yukarı
taşımakla birlikte günlük bazda baktığımızda 8,3845 direnci kırıldığı takdirde 8,5458 direncine
kadar yükselişler görülebilir. Ancak burada çift tepe oluşturacak olan paritede bu noktadan
itibaren satışlar hız kazanabilir. Aşağıda ise 8,2042’nin altında 8,0743 desteğine kadar düşüşler görülebilir. Özellikle 8,0743 desteğinin altında yükselen trendi aşağı yönlü kıracak olan
paritede bu noktadan itibaren sert satış dalgası başlayabilir. (Grafik:9)
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