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Amerikan tarihinin ilk kadın FED Başkanının ilk Beyanatı
FED’in müstakbel yeni Başkanı Janet Yellen TSI 15:30’da Amerikan Temsilciler Meclis’inde ilk beyanatını
verecek. Dünya Piyasaları güne MSCI Asia Pacifik (Japonya hariç) Endeksinin yüzde 1’lik yükselişi ile başladı
ve pozitif hava Avrupa Seansı açılışına kadar da devam etti. Avrupa’da ise Alman DAX endeksi yüzde 1,27’lik
yükselişi dikkati çekerken BIST100’de önemli teknik direnç seviyesi olan 64,640 seviyelerinde işlem görmeye
devam ediyor. Öte Yandan 10-Yıllık Amerikan Hazine Tahvilleri yüzde 2,68 bileşik seviyelerinde iken ounce
altın 18 Kasım 2013 tarihinden beri gördüğü en yüksek seviye olan 1.287,60 USD’ı test ettikten sonra halen
1.284 USD seviyelerinde işlem görmekte.
Bugün kü Global Pozitif Atmosferin altında yatan, son dönem bozulma eğilimi gösteren Amerikan İstihdam
Datalarının “Güvercin” diye tabir edilen Janet Yellen’e FED’in sıkılaştırmaya başladığı para politikasını biraz
daha gevşek tutalım sinyalini vermesini beklentisi. Fakat biz ATIG olarak, bugünkü konuşmasında Janet
Yellen’in herhangi sürpriz bir açıklama yapmasını beklemiyoruz. Bunun sebebi yalnız FED Başkanı olarak ilk
konuşmasını gerçekleştirecek olması değil, FED’in mevcut temposuyla kademeli olarak “tapering” ‘e devam
edip Amerikan Ekonomisini yüzde “0” faiz ile dengelemeye çalışacak olmasıdır. Neden mevcut cari politikanın devamı konusunda bu kadar eminiz ?
Janet Yellen ilk beyanatını vermeden evvel, geçen ayki Amerikan Datalarını incelediğimizde Amerikan
Enflasyon’un FED’in hedefine yarım adım kadar yaklaştığını gördük. FED’in 5 Yıllık forward başabaş oranı ki
bu nominal ve reel enflasyon endeksli kıymetler‘den türetilmiştir, geçen hafta itibariyle yüzde 2,49 idi. Şahsi
Tüketim Harcama Fiyat Endeksi ile ölçülen enflasyon oranı ise Aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre
5 Yıllık ortalaması olan yüzde 1,4’ın ve FED yüzde 2’lik enflasyon hedeflemesinin altında yüzde 1,1 arttığını
görüyoruz. Yukarda saydığımız bu nedenlerden ötürü FED’in 2008 Yılında yola çıktığı “sıfır” faiz oranı politikasına devam ederken, daha evvel açıkladığı 10 Milyar Dolarlık dilimler halinde “tapering”e devam edeceğini düşünüyoruz.
Bu yüzden Janet Yellen’in bugünkü ilk beyanatının ekonomik değeri olmaması ile beraber, Amerika’nın ilk
kadın FED Başkanı olması açısından tarihsel bir öneme sahiptir. Piyasalarda bugün gördüğümüz ekstra pozitif havanın Yellen’in açıklamalarını bitmesiyle beraber tersine dönüp özellikle Ounce Altın ve US Hazine Tahvilleri bu dönüşte başı çekenler olacağına inanıyoruz. Diğer yandan Amerikan Hazinesinin 70 Milyar Dolarlık
Borçlanma ihalesinin olduğu haftada US Tahvillere gelen alımlar çok dikkat çekici. US Hazine bugün 3-Yılllık
ihale ile 30 Milyar USD, Çarşamba ve Perşembe günleri ise sırasıyla 24 ve 16 Milyar USD’lık 10 ve 30 Yıllık
ihalelerle borçlanma yapacak.

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

