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ECB PARA POLİTİKASI SONRASI
Avrupa Merkez Bankası Para Politikası Toplantısı sonrası faiz kararını açıkladı. Daha önceki raporlarımızda da değindiğimiz gibi faizleri %0,25 seviyesinde bıraktı. Daha önceki 28 Nisan
tarihinde yazdığımız haftalık raporumuzda ‘’Ancak biz Kurum olarak Draghi’nin bu toplantıda
(8 Mayıs) faizleri indirmesinin gereğine inanıyor olsak da, yapmasını beklemiyoruz. Son zamanlarda istisnasız, Draghi dahil, tüm ECB üyelerinden gelen yüksek Euro’nun Avrupa ekonomisine zarar verdiği açıklamaları karşısında ECB gereken adımları atmamaya direnmekte.
Tüm haftayı oldukça dar bir bant içerisinde (1.3780-1.3860) geçiren EURUSD paritesi haftayı
1.3840 seviyelerinden kapadı. ABD’den beklenenden iyi gelen Öncü Göstergeler ve Dayanıklı
Tüketim Mal Siparişleri de öte yandan ABD’de işlerin iyi gittiğine işaret etti. Dolayısı ile biz bu
hafta yapılacak (29-30 Nisan) olan ABD Merkez Bankası FED toplantısında varlık alımlarının 10
milyar dolar daha azaltılarak aylık 45 milyar dolar seviyesine çekileceğini bekliyoruz. Ancak
EUR/USD paritesinde herhalde bundan sonraki hikaye sadece ECB tarafındna yazılacak gibi;
ECB’nin konuşmalarının ardından aksiyon almamayı yeğlediği süre uzadıkça EUR destek bulmaya devam etmekte. Bu hafta eğer USD, Rusya’da ki gerginliklerden dolayı ‘güvenli liman’
kimliğine bürünmezse, yön yatay ve hatta yukarı yönlü olacaktır. ‘’ demiştik.
EUR/USD paritesinde düşüşlerin yaşanabilmesi için beklenen iki senaryoda şimdilik beklemede durmaya devam ediyor. Bunlardan ilki Avrupa Merkez Bankası’nın varlık alım programına
başlaması veya faizlerde indirime gitmesi. Daha önce neden faizleri değiştirmeyeceğine dair detaylı raporumuzu 6 Mayıs’ta yayınlamıştık. Bu raporumuzda ‘’ Euro Bölgesi’nde Draghi’nin daha
önceki yaptığı açıklamalara bakacak olursak faiz indirimi konusunda varlık alımlarına gidilebileceğini yada faizlerde indirim yapabileceklerini söylemişti. Ancak Euro Bölgesi’nde yasal
mevzuatlar çerçevesinde her ülke istediği ülkenin tahvil alımını gerçekleştirememesinden dolayı önümüzde seçenek olarak sadece refinansman faizinde indirim yapabilmesi kalıyor. Şu
anki şartlarda önümüzde her ne kadar Draghi’nin faiz indirimi yapma seçeneği dursa da bunu
yapamayacağını ilerleyen aylarda şartların oluşmasıyla bunun tekrardan gündeme gelebileceğini söyleyebiliriz. ‘’ demiştik. İkinci senaryo ise ABD tarafından yapılacak faiz artırımının EUR/
USD paritesinde düşüşleri hızlandırabilecek olmasıydı. Ancak dün Yellen’ın faizler konusunda
belli bir zaman dilimi açıklamadık demesi faizlerin artırılması konunda 2015’ten sonraya da kalabileceği şeklinde yorumlanabilir. Bütün bu gelişmeler EURO’yu güçlendirecek nitelik taşımakta.
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Pariteye teknik açıdan baktığımızda 6 Mayıs’ta yayınladığımız raporumuzda paritenin
orta vade için önemli bir kırılma noktasına geldiğini ve paritede sıkışma yaşandığını grafikten
net bir şekilde gördüğümüzü söylemiştik. Daha önce 5 kez denediğimiz pembe ile gösterdiğimiz direnç seviyemizin 1,4000’tan geçtiğini görüyoruz. Günlük bazda 1,4000’ın kırılmasıyla
orta vadede yükselişler hızlanabilir. Kanal hareketine devam eden paritede 1,3788 desteği
kırıldığı takdirde ise düşüşlerin ağırlık kazanabileceğini söyleyebiliriz. (Grafik:1)
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