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ABD MERKEZ BANKASI FED’in GERÇEK FAİZ SENARYOSU

FED’in 2008 krizinden sonra bozulan ekonomiyi düzeltmek adına faizleri yüzde 0 – 0.25 bandına
çekerek 85 milyar dolarlık Varlık Alım programıyla genişlemeci para politikasına başlaması ekonomide kademeli toparlanmaya yol açtı. FED’in Varlık Alımlarının ölçülü adımlarla azaltılmaya başlanması 2013 son çeyreğinde gündeme geldi. FED’in hedefi ekonominin normale dönmesi için %
6.5’lik işsizlik oranı ve %2.5’lik enflasyon oranını tutturmaktı. Bu hedeflerin ikisinin birden gerçekleştiğinde ise faiz oranlarının arttırılması söz konusu olacak idi. Mart ayında (18-19 Mart)
FED’den gelen açıklamalara göre %6,5’lara yaklaşan işsizlik artık tek başına bir hedef olmaktan çıkarılmış ve bundan böyle ekonomideki iyileşmeyi gözlemlemek ve sağlıklı karar verebilmek için
daha geniş bir veri setinin takip edileceği gündeme gelmiştir. Faizlerin ise ekonomi tam olarak
normale dönmeden hiçbir şekilde arttırılmayacağı öngörülmekteydi. Hatta Varlık Alımlarının sonlandırılmasından sonra bile faiz artttırmları adına bir zaman telafuz edilmiyordu. Bilindiği üzere
daha sonra yok hükmünde olan Yellen’in altı ay telafuzu hariç. Bunun dışında FED Eski Başkanı Bernanke’nin alınan bonoların FED bilançosunda itfa edilmesi yönündeki açıklamaları da piyasalar
açısından oldukça rahatlatıcı olarak algılanmalı.
Piyasalarda ABD fiazleri hakkında tartışmalar sürerken, FED St. Louis Başkanı James Bullard ise
faizlere yönelik yaptığı konuşmasında 2016 için faiz oranı tahmininin %4 ya da %4.25 olduğunu
belirtti. Bullard gayet mantıklı bir şekilde işsizlik ve enflasyon gibi verilerin normale döndüğü takdirde kısa vadeli faizlerin 2016 yılında uzun süreli ortalamanın altında tutulmaya çalışmasının ekonomide risklere yol açabileceğini belirtti. Ancak, FED işsizlik ve enflasyon hedefine yaklaşmış olsa
da ekonominin durumu 2016 yılında faiz oranlarının %4’lere çıkmasını engelleyebilir. James Bullard ise yaptığı konuşmada bu duruma üç adet gerekçe gösterdi; resesyon tehdidi, enflasyonun
hedefi aşması ve uzun dönemde reel faiz oranlarının düşmesi. Ancak, işsizlik oranının %6’nın altına
düştüğü ve enflasyon hedefinin gerçekleştiği optimistik bir senaryoda, Bullard faiz oranlarının 2015
ilk çeyreğinde arttırılmasını beklediğini açıkladı.
James Bullard’ın yanında bu hafta Amerikan Finans Birliği başkanı Jeremy Stein ve Janet Yellen’ın
finansal istikrar ve genişlemeci para politikasına dair konuşmaları beklenmektedir. Veri seti tarafında ise geçtiğimiz ay %1.1 olarak gerçekleşen Amerika’da TÜFE’nin Mart ayı için beklentisi %1.5.
Salı günü gelecek olan TÜFE beklentiler dahilinde gerçekleşirse, FED faiz oranı arttırım hedefine
bir adım daha yaklaşacak demektir. Ancak, enflasyon verisi beklentilerin altında gerçekleştiği takdirde faiz oranının arttırılması biraz daha zaman alacak gibi görünmekte.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir.

14.04.2014

GRAFİK 1: YILLIK TÜFE (BEKLENTİ & GERÇEKLEŞEN)

Kaynak: Bloomberg

Sonuç olarak, Kurum olarak ABD Merkez Bankası’nın ölçülü adımlar neticesinde Varlık Alım programını
bu sene bitireceği ve akabinde genel ve detaylı veri seti izleme neticesinde gerek gördüğü takdirde
2015 3. Çeyrek’te faizlerde ilk 25 BP’lık artışı yapacağı yönünde. Bunun da başta ABD 10 yıllıkları ve
Altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü fiyat baskısı kurması beklenirken diğer major ve EM para birimlerine
karşı USD’ye destek vermesi beklenebilir.
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