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FED KARARI BEKLENTİLERİ VE OLASI ETKİLERİ
FED yarın uzun zamandır merakla beklenen faiz kararını açıklayacak. Sonunda yazacağım noktayı başında dile getirmeye çalışayım: FED
bu toplantıyı kuvvetle muhtemel pas geçecektir. İlk başında sebeplerini sonrasında da olası sonuçlarını tartışalım:

Dün yayınladığım diğer bir notta faizlerin sabit kalması için 7 sebep saymıştım; arttırması için ise geçerli bir sebep olabilir ki; o da ABD
istihdam verilerinin son zamanlarda ciddi bir düzelme sürecinde olduğu. Bunu dillendirirken; FED yaptığı bila istisna her açıklamasında
ekonomik verilerin faiz kararı hakkında yön gösterici olduğuna işaret etmekte. Bundan belki 7 ay önce bu karar gündemde olsa idi; istihdam
dışında da diğer veriler gayet iyi geliyordu ama gel gör ki şimdi aynı şeyi söylemek çok zor. Bazı veriler beklentileri karşılarken bazıları çok
ama çok altında kalmakta; en son örnek dünkü Perakende Satışlar. Öte yandan kaç zaman önce FED Üyesi William Dudley’nin bir
röpörtajında değindiği bir husus var ki son derece önemli: ‘Biz faizleri indirmek zorunda kalmayacağımızı bildiğimiz zaman ancak arttırmaya başlarız.’ İşte bence o gün daha bu gün değil.

Dünkü notumda da paylaştığım diğer bir husus FED’in enflasyon hedefinden çok uzak kaldığı ve yakınsaşma ihtimalinin de çok düşük
olduğu. Bu ana ekonomik bahane olarak gösterilip küresel kırılganlık hasebi ile FED olası daha kötüye gidişlerde günah keçisi olarak gözükmek istemez. Burda gelmeye çalıştığım nokta ise FED’in her ne kadar ABD Merkez Bankası gibi gözükse de esasında dünyanın Merkez
Bankası olduğu gerçeği. 2008 yılında tüm diğer Merkez Bankarına açtığı ilave SWAP linelarını unutmak mümkün mü? Burda bir arttırım
olmama ihtimalinden yola çıkarak FED için takvim ne kadar daralıyor gibi görünse de Ekim ve Aralık ayları da pas geçilmeye aday. Ancak o
konuları ilerleyen zamanda ele alacağız.

Şimdi olası etkilerini tartışalım:
1-FED ne yaparsa yapsın; ABD’de piyasa faizleri artma eğiliminde; dünkü borsa fiyat hareketleri ile SGMK fiyat hareketleri çelişkili; borsalar çıkarken; tahvillerde satış vardı. Ancak arttırmadığı takdirde ABD borsalarında kısmi yükseliş devam ederken; 2,30% düşüğünü yapan
10 yıllıklar artarak 2,10% seviyelerine geri gelebilir.

2-EM ülkelerinde bu beklenen ama tam da emin olunamayan sabit bırakılma kararı kısmen yaraların sarılmasına sebep olabilir. Ancak burda
Türkiye’yi bir kısım dışarıda tutmakta fayda var; zira gerek Cuma Fitch Türkiye kararı gerekse süre gelmekte olan siyasi gerginlik ve terör
olayları Türk varlık fiyatlarını olumsuz ayrıştırabilir.

3-Emtiya fiyatlarında ise olumlu bir etki yaratacağı kesin; herşeyden önce USD ile kote edilen emtiyalar USD’nin güçlenmemesi ile rekor
düşüklerinden recover edebilirler. Aynı zamanda küresel büyümede problem gördüğü sebebi ile arttırmayan FED bir nevi özellikle endüstriyel madenlere destek veriyor olabilir.
A-Altın’da 1125 USD/ounce kırılmadıkça aşağı yönlü riskler fiyatlarda olmaya devam edecektir.
B-Brent petrolde ise 49,35/barrel kırılacak kadar kuvvetli bir hareket yaşarsak devamında 54 dolarlar test edilebilir ama bu yukarı
yönlü hareketin gecikmesi 2009 Mart’ında görülen 41 USD/barrel fiyatlarına gerileme riskini arttırır.

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.

4-Majörlerde piyasalar şu an kararsız ve ciddi bir range trade görüyoruz. Faizin arttırılmama beklentisi fiyatlara yansımış durumda;
gerçekleşme yaşandığı takdirde EUR/USD paritesinde 1,1410 seviyesinin; USD/JPY’ninde ise 118,15 seviyelerinin Ekim beklentileri ile
USD alım yerleri olarak değerlendirilme ihtimalini güçlendiren seviyeler olarak karşımıza çıkmakta.

Son olarak da bir görüş daha ilave etmek istiyorum: Uzun zamandır son derece başarılı bir şekilde idame ettirdiği ‘forward guidance; sözel
yönlendirme’ sanatını FED elden bana kalırsa bırakmayacak. FED bu şekilde piyasaları kontrol ettiğine ve istediği yönde götürdüğüne
inanıyor, toplantı sonunda yapılacak olan toplantıda da Janet Yellen’dan ileriye yönelik ipuçları ya da keskin söylemler beklemeyin; bence
sukutu hayale uğrarsınız. Ancak şu bir gerçek ki Eylül’de yapılmazsa faiz artışı tabii ki Ekim ve Aralık olasılıkları artmaya devam ediyor
olacaktır.
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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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