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FOMC TOPLANTI SONUCU VE BEKLENTİLER
30 Mart 2014 FOMC toplantısında kaydedilenler;
FED, bu toplantıda varlık alımlarında dördüncü kez 10 milyar USD kesinti yaparak Mortgage Destekli
Menkul Kıymetlerde aylık 25 milyar USD yerine 20 milyar USD ve Uzun Vadeli Hazine Bonolarında ise 30
milyar USD yerine 25 milyar USD alım yapmaya karar vererek, aylık varlık alımlarını 55 milyar USD’den
45 milyar USD’ye indirdi.


Çarşamba günü gelen Amerika’nın GSYH Büyüme verisi %0,1 (çeyreklik) ile beklentilerin oldukça
altında gerçekleşti. Bunun sebebi olarak geçen toplantıda da belirtildiği üzere kötü hava koşulları
öne sürüldü. İlk çeyrekte olumsuz hava şartlarının başta inşaat sektörü olmak üzere diğer sektörleri de olumsuz etkilediğini bu yüzden büyüme de yavaşlama görüldüğü kaydedildi.
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İşgücü piyasası göstergelerinin toparlanmaktada olduğu belirtilmekle birlikte Çarşamba günü gelen Özel Sektör İstihdam verisi de 220.000 kişi (210.000 beklenti) olarak gerçekleşip bu söylemi
doğruladı. İşsizlik oranının %6,7’den %6,6’ya gerilemesi de iyi bir gelişme olarak gözükse de sözel
yönlendirmeyle önemini yitirmesi de diğer verilerin önemini arttırdı.

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
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GRAFİK 2: TARIMDIŞI İSTİHDAM
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Hanehalkı Harcamaları hızlı bir toparlanmaya girerken, Tüketici Harcamalarında %3 artış görülmüş
bunun yanında İmalat PMI ve Perakende Satışlar verisinde de iyileşme gözlenmiştir. Yüksek konut
fiyatları ve yüksek Mortgage oranları konut piyasasını baltalarken Yeni Konut Satışları verisi yıllık
bazda %14,5 azalarak 2013 Temmuz ayından beri en düşük seviye olan 384.000 olarak gerçekleşti.
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Tüketici Enflasyonu ise yıllıklandırılmış olarak %1,5 ile yükselme içinde ancak hala FED’in Mart
2012’den beri hedefi olan %2’den uzaktır. Bu da faizsel sıkılaştırma bazında Yellen’ın bahsettiği
beklenti-gerçekleşme açığından dolayı, faiz politikaları hakkında yorum yapmamızı zorlaştırıyor.

GRAFİK 3: TÜFE
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FED Başkanı Yellen 30 Nisan Toplantısı’nda bütün bunların yanı sıra Amerikan ekonomisinde tam istihdam (%5,2 - %5,6) sağlanana kadar ekonomiyi desteklemeye devam edileceğini belirtmiş olup bunun
2016 yılına kadar devam edebileceğinin sinyallerini verdi. Faiz konusunda, ise enflasyon görünümünün %
1.5’larda tutunması ve işsizlik oranının %6,5 altında çapalanıp tam istihdam sağlanmadığı sürece “0” faiz
politikasından vazgeçilemeyeceği ima edildi.

30 Nisan Toplantısı’nın piyasalara yansıması ise sınırlı kaldı diyebiliriz. S&P 500 Endeksi %0,3 yukarıda kapatırken (1,883.95), Amerikan 10 Yıllık’larında ise 4 baz puan gerileme kaydedildi ve faiz yüzde 2,65’e
geriledi. Dow Jones ise %0,3 artarak günü 16,580.84 rekor seviyesinden tamamladı. Ounce/USD fiyatı
1295,90 seviyesinden 1291,23 seviyesini gördü. Bugün itibarı ile ise Altın 1281.50 düşük görürken; 10 yıllık tahviller faiz kararının gecikmesi olasılığının artması sebebi ile yüzde 2.62’lere kadar geriledi.
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SONUÇ:
ABD Merkez Bankası, FED, varlık alımlarında tutarlı bir şekilde ‘ölçülü indirimlere’ devam edecek gibi gözükürken; sıkı faiz politikasının ne zaman devreye alınacağı hususu ise belirsizliğini koruyor. Tüm dolar
bazlı varlıklarda fiyatlara yansıyan bu belirsizlik önümüzdeki günlerde de artarak devam edcek gibi. Gerek
gelen ‘karışık veri seti’ gerek ‘çelişkili FED yetkilileri açıklamaları’ ABD’nin orta vadeli para programını ciddi şekilde tahmin edilemez hale sokmakta. Önce 2014 2.Ç. ‘de beklenen faiz artışının erteleniyor gibi gözüküyor olması, USD’ye kısa vadede zarar verirken; Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) da ataletinden dolayı veremediği gevşeme kararı EUR/USD paritesi üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam edecek
gibi gözükmekte.
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Önümüzdeki hafta takviminde en kritik gün 8 Mayıs Perşembe günü yapılacak ECB Para Politikası Karar
toplantısı olacaktır.
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