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FED VE BOJ BEKLENTİLERİ
Önemli bir Merkez Bankaları toplantıları arefesinde bazı görüşlerimi paylaşmak isterim.Bugün akşam saatlerinde ABD Merkez Bankası FED FOMC
(Açık Piyasa Komitesi) sonunda faiz kararını açıklaycak. Tabii ki hiçbir FED toplantısı için önemsiz denemez, ancak karar kapsamında bakıldığında FED
faizlerde bir değişikliğe kesinlikle gitmeyecektir. Ama her FOMC öncesi olduğu gibi piyasalarda FED jitter denen fiyatlama aksiyonlarına şahit olduk.
Sözel yönlendirme-forward guidance ile hareket tarzını benimseyen ve bu şekilde piyasaları raptta zaptta tutmaya çalışan FED sene başında geçen sene
yaptığı ama esasında yapmak istemediği faiz artışının ceremesini çekiyordu. Öyle ki bir toplantıda 2016’ya dair açıklanan olası 4 (dört) faiz artışı ilk
olarak 2’ye indirildi, şahsi kanaatim bu senenin bundan sonraki süreç içerisinde en fazla bir ya da hiç faiz artışı yapılmadan geçeceği yönünde.

Sebep olarak birçok şey sıralanabilir, herşeyden önce ABD ekonomik verileri eskisi gibi ‘overheating’ yani istihdam bile dahil fazla ısınmaya işaret
etmiyor. Küresel anlamda ciddi Merkez Bankaları’nın para politkaları bu denli ayrışamaz, ayrışmamalı zira sonrasında tamir edilemeyecek sonuçlar
ortaya çıkar. O yüzden daha da gevşemesine kesin gözü ile bakılan BOJ(Japonya Merkez Bankası), ECB(Avrupa MErkez Bankası) ve PBOC ( Çin Merkez
Bankası) bir tarafta saf tutarken, FED kesinlikle sıkılaştıramaz. Az evvel bahsettiğimiz ekonomik veriler tarafında hem ABD büyümesi hem de tüketime
bağlı enflasyon istek ve hedeflerden oldukça uzak durumda, konut verileri de son zamanlarda bu tezimi doğrular nitelikte gelmeye devam ediyor.

FED’e dair ben bugün bir değişiklik beklemediğim gibi FED’in ileriye matuf da bir tespitte bulunup da 2015 sonunda olduğu gibi istemedikleri bir aksiyona kendilerini bağlayacaklarını düşünmemekteyim. EUR/USD bu ters beklenti ile 1,1335 seviyelerini test etti, ancak FED birşey yapmayınca 1,1400
seviyesi geçici olarak denenebilse bile faiz farkı beklentilerinin hala daha USD lehine zuhur ettiğini unutmamak gerek. 1,1240 seviyesi kırıldığı vakit
satışlar hızlanabilir.

Japonya’da ise duruşumu hala korumaktayım. BOJ Cuma sabahı kanaatimce piyasa beklentisinin tersine ilave gevşeme için para tabanını arttıracaktır.
Piyasalarda kısmen bu satın alınmış olsa da eğer beklentim gerçekleşirse son 4 gündür 20 günlük Hareketli Ortalamasının üzerinde işlem gören USD/
JPY’nin 50 günlük Hareketli Ortalama’yı da kırıp (111,74) 114 JPY/USD yolcuğuna başlaması muhtemel olarak görülmekte. İlave gevşeme yapılmadığı
takdirde ilk etapta 109,95 desteği ilk hedef olacaktır.

Tüm bu gelişmeler nezdinde eğer FED’den bir sinyal gelmezse ve BOJ’da ilave gevşeme yoluna giderse bunlar Gelişmekte Olan ülke para piyasalarında
olumlu algılanacaktır. TRY USD karşısında 2,8080 direncini test edebilir, Benchmark bonoda yüzde 9 altı bileşikleri görebiliriz. BIST-100 tarafında ise
Mayıs 2015’de görülen 86 700 seviyesi de ilk hedef olarak karşımıza çıkacaktır.
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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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