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FED TOPLANTISI SONRASI

Çarşamba akşamı neticesi açıklanan ve kanımca daha öncekilerden çok da farklı çıkmayan ABD Merkez Bankası FED FOMC toplantısında ciddi bir algı
operasyonu küresel anlamda yapıldı. Gelin neler dendiğine ve daha önce neler denilip de bu sefer açılmada yer bulamayan maddelere. FED an itibarı
ile ekonomik aktivitenin ılımlı seyrinden memnun. Aynı zamanda Hane Halkı Harcamaları ve Sabit İş Yatırımlarının ise çok sağlam olduğuna dikkat
çekerken, Konut Sektörü’ndeki verilerin ise bir önceki toplantı zamanı ile kıyaslandığında daha iyi olduğunu gören bir FED var. Ancak, ki bu ancak benim
kafamda ciddi amalar oluşturuyor. Herşeyden önce Net İhracat rakamının zayıfladığını öne süren FED bir de İstihdam daki artış hızının yavaşladığını ve
İşsizlik Oranı’nın sabit kaldığını belirtiyor. Şaşırmayalım, İşsizlik Oranı’nın sabit kalmasının ana sebebi ise bence Katılım Oranı’nın düşük seyretmesidir. Öte yandan Para Politkasının bina edildiği iki saç ayağından biri olan Enflasyon (diğeri İstihdam) tarafındaki fiyatlamaların hiç de Komite’nin
beklentisi ile örtüşmediği gerçeği. FED’in orta vadeli hedefinin altında seyreden ve enerji fiyatlarındaki son durum göz önüne alındığında bir süre
boyunca böyle gideceği düşünülen Enflasyon FED’e ne ortamı yaratacak sizce?
FED toplantı sonrası yayınladığı açıklama metninde 28 Ekim toplantısının bir faiz artımı için uygun zemine sahip olmadığını belirtirken; bir sonraki toplantıda (16-17 Aralık) istihdam ve enflasyon beklentilerine ilişkin verilerin izleneceğine ve faiz arttırımının uygunluğunun değerlendirileceğini
söyledi. Şimdi bu piyasalarda Aralık’ta faiz arttırılacak algısı yarattı. Veri tarafında baktığım zaman son derece çelişkili rakamlar karşımıza çıkarken
önceki aylarda FED’in faizlerde yukarı yönlü bir hareket yapma şansı çok daha fazla idi. Açıklamadan çıkarıldığı söylenen küresel riskler ise risk olarak
değil de küresel gelişmeler olarak yer almış. Toplantı öncesi yüzde 35 oarak fiyatlanan Aralık faiz artışı toplantı sonrası yüzde 48’e yükseldi (FED Fund
Futures).
Özet olarak söylemem gerekirse, FED tarafında piyasalar tarafından ciddi bir algı operasyonu yapıldığı. İşi para politikası olan bir Merkez Bankası’nın
faiz konusunun her toplantıda gündemde olması bir beklenti yaratmamalı. Eğer Tarım Dışı İstihdam ve Enflasyon (PCE Endeks) tarafında şu önümüzdeki
kısa süreçte beklenenden düşük ve/veya özellikle TDI tarafında son ayların ortalamasının altında bir rakam ile karşılaşmamız beklentileri törpüleyip,
algıyı ters çevirebilir.
Orta/uzun vadede özellikle FED ile Avrupa Merkez Bankası Para Politikalarının ters istikamete gidecek olması sebebi ile, 16 Mart tarihinde gördüğümüz
düşükler test edilebilir; ancak parsiyel olarak bu seviyelerden de Euro long pozisyonlar oluşturulabilir (unutmayalım 20% ). Önümüzdeki hafta Cuma
açıklancak Tarım DIşı İstihdam, TDI rakamı tekrardan çok önemli bir veri haline dönüştü. Kişisel görüşüm bu faiz artışının 2016 senesinde gerçekleşebileceği yönünde.
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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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