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FOMC TOPLANTISI ÖNCESİ
Geçtiğimiz hafta Amerika’da veri akışı açısından sakindi. Bu hafta ise gözler 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak olan FOMC toplantısında. Yarın sonuçlanacak olan toplantıda, yine varlık alım programında 10 Milyar Dolarlık bir azaltıma gidileceği beklenirken, toplantı sonrası yapılacak açıklamalarda faizlerle ilgili bir açıklama geleceği merakla bekleniyor.
Varlık alım programına 85 Milyar Dolar ile başlayan FED, ekonomide iyileşme kaydedildikçe varlık
alım azaltımlarına ölçülü adımlarla başlamış olup Aralık ayında ilk defa 10 Milyar Dolarlık azaltım
yapmış ve Aralık ayından itibaren yaptığı her para politikası toplantısında azaltıma devam etmiştir.
Ekonominin iyileşme sinyallerini ilk olarak FED’in işsizlik oranı ve enflasyon verilerine bakarak almasına rağmen , FED Başkanı Yellen’ın son toplantıda yaptığı konuşmasında, işsizlik oranının hedefe
yaklaşmasıyla ve artık daha geniş bir data setinin takip edileceğini duyurmasıyla birlikte Amerika’da
ki diğer veriler de önem kazanmaya başlamış olup piyasada fiyatlanmalara neden olmuştur. İyileşme bu şekilde sürdüğü takdirde varlık alımının azaltılmaya devam edilip bitirildikten sonra da faiz
arttırımına gidileceği öne sürülmüştür.
En son 29-30 Nisan tarihlerinde yapılan FOMC toplantısına baktığımızda, FED yine tahvil alımlarında
10 Milyar Dolarlık azaltıma devam etti ve faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Böylece aylık mortgage destekli menkul kıymet alım miktarını 20 Milyar Dolara, hazine kağıdı alım miktarını ise 25 Milyar
Dolara indirdi (Grafik:1). Toplantı sonrasında yapılan açıklamalarda, ekonomik aktivitede büyümenin keskin bir şekilde yavaşlamasının ardından hız kazandığı, hane halkı harcamalarında daha hızlı
yükseliş gözlendiğine yer verilmişti. İstihdam piyasası göstergelerinin karışık olduğuna ve işsizliğin
hala yüksek olduğuna dikkat çekilmişti. FED, tam istihdam hedefine ulaşılıncaya kadar ve uzun vadeli enflasyon oranı da yüzde 2’yi geçmediği sürece yüzde sıfır düzeylerinde bulunan hedef faiz oranlarını değiştirmeyeceği konusundaki görüşünü korudu.
GRAFİK:1 FED Varlık Alımı
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Son yapılan FOMC toplantısının ardından, bazı FED üyelerinden gelen açıklamalara dikkat çekecek
olursak,


Dallas FED Başkanı Fisher, ABD Merkez Bankasının (FED) tahvil alım programının ekim ayında
bitmesinden yana olduğunu ancak FED’in faiz arttırımına gelecek yıla kadar başlamasını beklemediğini ifade etti. Tahvil alım programının bitmesinden hemen sonra faiz artışı olasılığının
düşük olduğunu belirtti.



Kansas City FED Başkanı George, FED’in faiz oranlarını artırmadan önce bilançosunun küçülmeye başlamasına izin vermesi gerektiğini söyledi. FED’in gevşek para politikası duruşunu
daha hızlı ve keskin şekilde sona erdirmesini istediğini söyledi.



Minneapolis FED Başkanı Kocherlakota, Merkez Bankasının faiz oranlarını uzun bir süre daha
düşük seviyelerde tutması gerektiğini ve faizlerin düşük seviyelerde kalmasının istikrarsızlığa
sebep olma riskine rağmen dahi faizlerin düşük kalması gerektiğini savundu. FOMC maksimum istihdam ve fiyat istikrarı olarak belirlenen ikili hedefine ancak faiz oranlarını alışılmadık
derecedeki düşük seviyelerde tutarak erişebilir diye ifadeleride yer verdi.

Amerika Merkez Bankasının Para politikası toplantısına 2 hafta kala açıklanan Bej Kitap raporunda,
Amerika’da iyileşen hava şartları iş aktivitesini hızlandırırken, 12 Bölgenin 7’sinin ılımlı büyüme rapor ettiği belirtildi. Tüketici harcamaları ılımlı hızda büyüdüğü ve konut fiyatları birçok bölgede artmaya devam ettiği ifade edildi. Ve en önemlisi istihdam piyasasının genel anlamda güçlendiği vurgulandı. Kısacası, ABD ekonomisinin büyüme emlaktan imalata kadar birçok sektörün desteğiyle
mütevazı ve ılımlı arasında sürdüğü ifade edildi.
Mevcut şartlar altında her ne kadar FED’in iddia ettiği gibi 10 Milyar Dolarlık azaltımlarla 2014 sonuna kadar varlık alım programını bitirmesi söz konusu olsa da ekonomik iyileşmenin yavaş adımlarla gerçekleşmesi, enflasyon ve işsizlik oranı hedefinden hala uzak olunması sebebiyle herhangi
bir toplantıda 10 Milyar Dolardan daha fazla bir azaltım yapmasını olası görmüyoruz. Bu durumda
varlık alım programının tam olarak FOMC’nin 17 Aralık 2014’te ki toplantısında bitirileceğini öngörmekteyiz.
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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.

17.06.2014

17 Haziran 2014

Yarın sonuçlanacak olan FOMC toplantısının piyasalara etkisinin ne olacağını bakacak olursak,
FED, Aralık ayında varlık alımlarında ilk indirime başladığında piyasalarda ciddi hareketlilik görülmüştü ancak her ay ölçülü adımlarla bu indirime devam ettiğinden, artık piyasalarda çok büyük tepkiler
oluşturmamaya başladı. ABD ekonomisinin iyileşme sinyallerinden dolayı Doların gelişmekte olan
para birimlerine karşı değer kazanmasıyla birlikte jeopolitik risklerden arındırırsak Altında aşağı yönlü bir seyir görülebilir. Amerikan 10 yıllıklarında ise yukarı yönlü hareketler söz konusu olabilir.
Kurum olarak, faizlerin 2016 yılında arttırılmasını bekliyoruz.
GRAFİK:2 ALTIN

GRAFİK:3 ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ
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GRAFİK:4 DOLAR ENDEKSİ
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