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GÜVENLİ LİMAN İSVİÇRE
Gelişmiş ekonomiler Merkez Bankaları arasında tek minimum kur politikası (1.20 CHF = 1 Euro) ve
genişleyici para politikasını aynı anda kullanan SNB (Swiss National Bank), fazla değerli isviçre
frank’ının, ülke ekonomisi için tehlike oluşturduğunu ve belirlediği minimum kur seviyesini
tutturmak için gerekli gördüğünde limitsiz Euro’yu piyasadan satın alacağının altını çiziyor.
İsviçre Merkez Bankasının (SNB) projeksiyonlarına göre, 2014 İsviçre GSYH büyümesi yüzde 2
civarlarında bekleniyorken, Banka global piyasalardaki olağandışı dalgalanmaların İsvçre ekonomisi
için de aşağı yönlü riskler oluşturabileceği konusunda uyarıyor. SNB’nin dikkat çektiği ve
önemsediği diğer bir konu ise, düşük faiz oranlarının (LIBOR = yüzde 0.0 – 0.25) ülkede ki emlak
piyasasında oluşması muhtemel ‘balon’lar. SNB, emlak piyasasını yakında izlediğini ve lüzümlu
görülmesi takdirde gerekli müdahaleleri yapmaktan çekinmeyeceğinin altını çiziyor. Enflasyon
konusunda ise SNB, 2014 yılı için yüzde 0.2, 2015 yılı için ise yüzde 0.6 enflasyon öngörmesine
rağmen ATIG Yatırım Menkul Değerler olarak global deflasyon riskini hesaba katarak, İsviçre
Merkez Bankasının enflasyon hedeflerinin tuturulma konusunda çekimseriz.
ATIG olarak, muhtemel standart sapmaları da hesaba katarak, ana indikatör ekonomik verilerini
incelediğimiz İsviçre için kısa ve orta vadede ekonomik bir risk görmüyoruz. İsviçre Frank’ını diğer
ülke crosslarına karşı incelediğimizde, Euro’yu bir kenara bırakarak, USDCHF’ye yöneliyoruz. Buna
göre 2015 yılının ikinci yarısı, en geç dördüncü çeyreğinde FED’in politika faizini 25 baz puan
artırmasını beklediğimizden yola çıkarak, geçmiş yıllardaki FED faiz artırımlarının USDCHF üzerinde
ki fiyat hareketi etkilerini inceledik. Burdan yola çıkarak, USDCHF’nin 2014 yılı bitmeden 0.9250
seviyelerine ulaşmasını bekliyoruz.

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.

