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FED: DÜNYANIN SONU MU?
Dünyanin kesinlikle lanse edildiği gibi sonu olmayacağı bir ABD Merkez Bankası kararı öncesindeyiz. Günümüzün felaket tellalleri sanki FED faizleri
ilk kez ‘0’ (sıfırın) üzerine çıkacakmış gibi bir senaryo yaratmaya çalışıyorlar, halbuki hemen aşağıdaki grafiğe göz gezdirdiğimiz zaman FED’in faizleri
esasında ilk defa 0-0,25% bandında ve 0’a bu kadar yakın tuttuğuna şahit oluyoruz.

Kaynak : FED
1959 yıllarında bu seviyelere yaklaşan ancak hiç görmeyen FED Fund faizleri şimdi ise bir normalleşme çabasında. Şimdi tabii normalleşme derken buradada dikkat etmek lazım. Bu hatırlatmayı yaparken gelin birlikte 2008’de kapımıza gelen ‘küresel kriz’ ile birlikte kronolojik olarak neler yaşadığımızı,
FED öncülüğünde dünyada neler yapıldığını ve bugün geldiğimiz noktada neden bu kadar Merkez Bankaları bağımlısı olduğumuzu araştırmaya.
FED herşeyden önce krizin sorumlusunu likidite azlığı olarak teşhis etti. Küresel anlamda önlemler almak için her türlü devlet Merkez Bankası ile SWAP
lineları açtı. 17 Aralık 2008 FOMC toplantısında FED Fund faizlerini şu anki mevcut seviyesine yani 0-0,25% bandına çekti. Paranın ucuzlaması tek
başına birşeye yaramadığından ilk Niceliksel Gevşeme yani dünyaca ünlü QE 1 programını Aralık 2008’de başlattı ve bunu Ağustos 2010’a kadar
sürdürdü. İlk olarak MBS denen Mortgage Dayalı Menkul Kıymet alımı yaptı, amaç basit bankaların elindeki toxic kağıtları al; zararlarını düşür; piyasaya
likidite gazla. Sonuç: ilk aşamada hüsran.
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2010 Kasım’da QE 2 açıklandı, hedef daha fazla para, güven tazelemek adına uzun vadeli ABD bonoları alınma kararı çıktı. Tabii bunla beraber ki bu
rakam 600 milyar USD idi, ilk başında ABD tahvil faizleri süratli bir tepki göstermese de bu ve benzeri proglamlar neticesinde ABD 10 yıllıkları 1,37% YTM
seviyelerine kadar geriledi (Temmuz 2012).
Gel gör ki; ne piyasa ne FED olanlardan hala tam da memnun değildi, ama bilanço da gittikçe büyüyor ve elastisitesini kaybediyordu. Aranan kan hala
bulunamamış ve USD ‘de diğer majörler karşısında onların ciddi problemlerine rağmen değer kazanamıyordu . O zaman bilançoya zeval vermeden, USD
likiditesini arttırmadan kısa kağıtları satıp uzunları alarak borçlanma maliyetlerini cazip hale getirmek isteyen FED bu sefer de 2011 Eylül’de 2012
Aralık’a kadar sürecek olan ‘Operational Twist’e imza attı. Şimdi bilmek isteyenler içinde not edelim bu aralar EUR/USD 1,4300 ve US 10 yıllıklar da
2,20% seviyelerinde işlem görüyordu.
Ama Merkez Bankalarını elinde oynatan piyasa yaratılan gerek varlık balonlarını gerekse excess likiditenin daha önceden açmış olduğu yaraları
görmezden gelerek başta FED diğer bankaları forse ederek, 2012 Eylül’de QE 3’ü başlattırdı ve bu da Ekim 2014’e kadar sürdü. FED bu sefer de Mortgage Bağlı Varlık alımlarını ayda 40 milyar USD’ye yükseltti. Yetmezmiş gibi 2013 Ocak’ta QE 3,5 ya da QE 4 başladı ve uzun vadeli hazine kağıtlarının
alımı Ekim 2014’e kadar ayda 45 milyar dolar olarak belirlendi. Ekim 2014’de varlık alımları sonlandığında EUR/USD 1,2514 ve 10 yıllık ABD tahvilleri de
2,33% getiri seviyesinde idi. Yazımın en başında normalleşme dendiğinden bahsetmiştim; bu kesinlikle bir normalleşme beklentisi değil; zira FED Başkanı
(Bernanke) alımı yapılan tüm varlıkların bilançoda itfa ettirileceğini söylemişti; yani bilanço hayatın doğal akışı içinde küçülecekti. Şimdi olası bir faiz
artışı ile normalleşmemi başlamış olacak yada kısmi normalleşmemi diye sormakk hiç de yanlış olmaz.
Şimdi bu kriz sonrası yakın tarihin ele alınması; ama FED daha önce hiçmi faiz arttırmadı, konuşanlara bakarsanız öyle ama tarihde öyle değil. 30 Haziran
2004’de faizleri yüzde 1’den yüzde 1,25’e yükseltmiş ve sonra ardarda 16 kez 25 BP daha arttırıp 5,25%’e getirmiş. FED faizleri arttırmaya başlarken 10
yıllık ABD tahvilleri 4,62% Eylül 2007’de ilk 50 BP’lık indirimi yapmadan da hemen hemen aynı yerde; felaket tellaliğine gerek yok. Hatta ABD’de faiz
artarken USD EUR karşısında 1,22’li seviyelerden 1,40’lı seviyelere gerilemiş. Aralık 2008’de ise FED faizleri bugünkü seviyesine indirdi; uzun zamandır
da yok efendim ‘Sözel Yönlendirme=Forward Guidance’ yok başka komik kısaltmalar ile oyalanıp duruyoruz.
Bugünkü karar büyük ihtimal ile 15-25 BP arası bir artış ile ve 2006 benzeri olmayacak olan bir dizi (rakam telafuz edilmez ama toplamda 75 BP’I
geçmeyecek) temkinli faiz artış sinyali ile süslenirse piyasalar bunu olumlu algılayacaktır. Ancak kişisel olarak hala yapılmamasının daha doğru olduğunu
düşündüğüm faiz artışı ileride çok kısa bir zaman sonra bize QE’leri kaldığı yerden geri getirebilir. Esas felaket bu olur; işte o zaman dikkat.
Unutmayın enflasyon ortada yok; emaresi yok hatta ve enerji fiyatları her saniye gerilemekte. Piyasaların çalıştığı mantık ‘buy the rumor sell the fact’
yani dedikoduyu al gerçekleşince sat mantığı bugünde işleyecektir; yani bence bu yukarıda bahsettiğim (şiddetle yanlış olduğunu düşündüğüm) faiz artışı
fiyatların içinde, dolayısı ile azalacak olan bir belirsizlik ve lokomotif ekonomide iyileşme sinyali olarak algılanacak bu hareket piyasalarda olumlu bile
karşılanabilecektir.
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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:
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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