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FAİZ OYUNUNA İLK KİM BAŞLAR?
Çok uzun zamandan beri faiz arttırım sürecine öncülük etmesi beklenen Merkez Bankası’nın
piyasaların ağır abisi olan ABD Merkez Bankası FED olacağını ya da olması beklendiğini ancak bu süreç
başladıktan sonra İngiltere Merkez Bankası BOE’nin daha hızlı ve fazla arttıracağını söylüyordum. Son
gelişmelerden sonra bu düşüncemde bazı değişiklikler ortaya çıkmak zorunda kaldım. Hem ABD hem
İngiltere ekonomisi emsalleri ile kıyaslandığında daha iyi bir performans gösteriyorlar; yani kötülerin iyisi
de diyebiliriz. Her iki taraftada da özellikle İstihdam Piyasalarında iyileşmeler cidden çarpıcı. Bu tarafı az
sonra biraz detaylı irdeleyeceğiz ama Büyüme tarafına bakıldığında İngiltere 3. Çeyrek itibarı ile senelik
yüzde 2,3 büyürken, ABD de ise bu rakam yüzde 1,5 ile sınırlı kaldı.
Ancak yukarıda da belirttiğimiz üzere para politkalarının genelde son zamanlarda inşa edildiği İstihdam
piyasalarına biraz daha yakından bakalım: İstihdam tarafında artışlar parallel; ancak mesela ‘Güvenini
Yitirmiş İş Gücü’ne bakarsak ki bu grup istihdam piyasalarından çekildikten sonra iş yok diye aramaktan
vazgeçenlerdir. Bu rakam İngiltere’de an itibarı ile kriz öncesi seviyelerine gerilemiş durumda, ABD’de ise
bu seviyeye henüz gelinemedi. Diğer bir endikatör ise İş Gücü’ne Katılım Oranı ki, İngiltere burada yüzde
78’I yakalarken, ABD henüz bu sevyeden çok uzakta. Öte yandan baktığımızda İngiltere’de ölçümlenen
‘Inactivity Oranı=Atıllık Oranı’ da 1991’den bu yana en düşük seviyesine gerilemiş durumda.
Bizler ABD’ye bu kadar çok odaklandığımızdan bu gerçekleri bazen gözden kaçırabiliyoruz. O yüzden dikkatlerimizi biraz da İngiltere’ye çevirmemizde fgayda var. Zira artık gerçekten acaba BOE bu faiz artış sürecine sürpriz bir kararla öncülük edermi sorusunu tartışabiliriz. BOE ilk en yakın toplantısı 5 kasım ve bir
sonraki ise 10 Aralık’ta. FED’in bir sonraki toplantısına kadar BOE iki kere karar verecek. Olası bir faiz
arttırım kararı ya da kuvvetlenen bir beklenti GBP çaprazlarına ciddi bir destek verebilir. 0,7400 EUR/GBP
seviyelerinden beri verdiğimiz short EUR long GBP pozisyonlarımızı karımızı sürdürerek devam ettiriyoruz. Şu an 0,7175 trade eden EUR/GBP’de ilk T/P alanı 0,7120 olarak öne çıkıyor; ancak olası bir faiz
arttırımı T/P seviyelerini 0,68’lere kadar çekebilir.
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Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı notu:
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız kaynaklardan derlenmiş olup, raporda yer alan yorumlar sadece ATIG YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.’nin görüşlerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan yatırımlardan ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
sorumlu tutulamaz.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”
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