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FOMC TOPLANTI DETAYLARI VE BEKLENTİLER
19 Mart 2014’te ki FOMC toplantısında kaydedilenler;
Komite bu toplantı da beklenen ölçülü adımla varlık alım azaltımına gitti. Nisan’dan itibaren FOMC, mortgage destekli menkul
kıymetlerde aylık 30 milyar USD yerine 25 milyar USD ve uzun dönem hazine bonolarında ise 35 milyar USD yerine 30 milyar
USD alım yapmaya, Varlık Alım Programını 65 milyar USD’dan 55 milyar USD’a düşürdü.



Ekonomide ki büyümenin kış ayları boyunca yavaşlaması, kötü hava şartlarının sonucu olarak görülmekte.



İşgücü piyasası göstergeleri gelişim gösterdi.





İşsizlik oranı önemini yitirdi
Hane halkı harcamaları ve işletme sabit yatırımları artmaya devam etmekte.
Gayrimenkul sektöründe ki toparlanma zayıf kaldı. Komitenin tuttuğu uzun dönemli menkul kıymetlerde ki fazlalık, uzun
dönem faizlerde ve mortgage desteğinde aşağı yönlü baskı oluşturmakta.



Enflasyon Komite’nin uzun dönem hedefinin altında kalırken uzun dönemde ki enflasyon beklentileri sabit kaldı.

FOMC, maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefini gerçekleştirmeye çalışırken ekonomi ve işgücü piyasasında ki denge bazlı
riskleri fark etti. FOMC’ye göre, enflasyonun kalıcı olarak hedef olan %2’nin altında kalması ekonomik performansta bir takım
riskler meydana getirebilir ve Komite enflasyonla ilgili gelişmeleri orta vadede hedefe yaklaşabilecek şekilde yönetecektir.
Komite, %6,5’lik işsizlik oranının gerçekleşmesiyle birlikte ileriye yönelik yönlendirmesini değiştirdi ve artık sadece %6,5’lik işsizlik oranı yerine daha geniş bir data setine bakılmasına karar verdi. Ancak, Komite’nin görüşünde ki bu değişiklik ileri ki adımları için herhangi bir farklılığa yol açmayacaktır.
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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.
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Maksimum istihdam ve fiyat istikrarını desteklemek adına, FOMC hala uygulamakta olduğu genişlemeci para politikasına (00.25%) devam edeceğini belirtti. Bu politikanın ne zamana kadar sürdürüleceği konuşunda ise maksimum istihdam ve %2
enflasyonun beklenen ve gerçekleşen değerlerinin izleneceğini açıkladı. Bu değerlendirme, içinde işgücü piyasası durumunu,
enflasyon baskılarına neden olan göstergeleri ve finansal gelişmelerle ilgili beklentileri barındırmakla birlikte, Komite faiz oranlarını varlık alım programı bitene kadar ve güncel seviyesinde tutmaya karar verdi.
Bu karar, 8’e 1 oranıyla kabul edildi. Bu karara karşı olan ise Minneapolis FED başkanı Kocherlakota. Aşağıda ki değerlendirme
son alınan kararın olası etkilerini içermektedir.
1.Artık daha fazla data setinin takip edilmesi gerektiği için yönlendirmelerde ki bu değişiklik piyasaları daha da tetikte tutacak.
2. Faiz oranlarının arttırılmasının beklenen daha kısa sürede gerçekleştirilebileceğinin gündeme gelmesi altın, Amerikan
hazine bonolarında ve küresel tahviller gibi bir çok varlık sınıfında baskıya neden olacaktır.
a. Yeni jeopolitik riskler oluşmadığı sürece değerli metallerde geri çekilmeler gözlenebilir. (Altın 1300 USD/
ounce’a kadar geri çekilmeler olabilir.)
b. 2016 sonunda faiz oranlarının 2,25% seviyesine çıkabileceği beklentileri Amerikan 10 Yıllıklarının %4’lere
ulaşmasına neden olabilir.
c. USD’ye karşı olan talebin ve maliyetin yükselecek olması ile beraber, daha riskli olan diğer pazarlar cazipliğini yitiriip USD’nin anavatanına dönmesini sağlayacak.
d. Majörlerde beklenen faiz oranı farklılıkları USD’yi diğer para birimleri karşısında daha cazip hale getireceğinden EUR/USD paritesinde daha düşük (1,30), USD/JPY’de daha yüksek seviyeler (105) beklenenden
daha erken gözlemlenebilir.
e. Beklenenden yüksek USD maliyeti Amerikan tahvil piyasasına zarar verebilir.
f. Gelişen piyasalar da bu karardan zarar görebilir
i. Artan faiz oranlarına ayak uyduramayan para birimleri bu durumdan zarar görecekleri için gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarından art arda faiz artışları gelebilir.
ii. Yüksek enflasyon ve değersiz TL riski, TCMB’yi faiz artışını ilk yapan merkez bankası yapabilir.
iii. Fonlama maliyetlerinin artması ekonomiyi kötü etkilerken, büyüme oranlarında da kötü etkiler
yaratabilir.
iv. Bu toplantının Türkiye piyasalarında ki olası etkileri seçimlerden sonra konuşulacaktır.
Sonuç olarak, Yellen FED başkanı olarak ilk toplantısında bir çok bilinmeyeni açıklığa kavuşturarak piyasalara adapte olabilmeleri adına zaman tanıdı. Faiz arttırım zamanıyla ilgili olarak da varlık alım programının bitiminin ardından yaklaşık 6 ay olarak
belirtmesi, bizi 2015 ilk çeyreğin sonuna kadar beklemeye aldı.
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