22 AĞUSTOS 2014

JACKSON HOLE – BUDUR (DÜNYANIN KADERİ BURDAMI ÇİZİLECEK?)

Buyrun işte bu yukarda şehre giriş tabelası bulunan yerde Siz bırakın Dünya’nın o bölgenin kaderi çizilirmi; karar verin. Yaklaşık 40 yıldır süregelen Jackson Hole toplantılarında tabiri yerinde ise değil tam manası ile yerinde bir kere önemli bir mesaj verildi diye her sene aynı şeyi beklemek doğru mu? En sonda
demem gerekeni en başta söyleyeyim: Ben şahsım adına yeni birşey beklemiyorum. Neden? Bakın daha
29-30 Temmuz tarihlerinde ABD Merkez Bankası, FED’in tüm üyelerinin katıldığı formal ve amacı para
politikalarının sevk ve idaresi olan bir FOMC toplantısı gerçekleştirilmiş, akabinde ayın 20’sine kadar da
hemen hemen her üyeden toplantıya dair yorumlar geldiği gibi; 20’sinde de toplantının resmi tutanakları
açıklandı. Az sonra toplantı tutanaklarına da değineceğim ama herşeyden önce FED Başkanı Yellen’ın
diğer üyeleri yok sayarak kafasına göre Jackson Hole köyünde yapılacak olan sosyal bir toplantıda dünyanın bir numaralı Merkez Bankası’nın para politikalarında olası radikal değişkliklere işaret edeceğine
inanmıyorum. Kaldi ki; radikal bilinmedik ne kaldı, hiçbir şey. Ekim’de varlık alımları sonlanacak, heeee
bir de faiz var değilmi, işte o faiz de FED’in piyasalar üzerindeki Demokles marka kılıcı.

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.

FED daha Yellen’in başkanlığında yaptığı ilk toplantı sonrası bu ‘forward guidance’I ne kadar yoğun
kullanacağının sinyalini olur olmadık açıklamalar yaparak vermişti; şimdi piyasa kalkmış böylesi boş gündemi olan bir toplantıda Yellen’dan tek kalan bilinmeyenin cevabını bekliyor. Umarım başka yapacak daha iyi bir işiniz yoktur o saatlerde; zira ben hafta sonu tatilime başlamış olacağım. Siz bu yazıyı okurken
belki de konuşma çoktan bitmiş sosyalleşme öğlen yemeği safhasına geçmiş bile olabilir, heeeee bir de
unutmadan geçen sene bu toplantıya yoğunlukları dolayısı ile bir dizi Merkez Bankası başkanı katılmadı
bile, eeeee tabi bu ciddi bir durum; 2-3 kişi katılmadığı takdirde beklenmesine karşın hissedilen nüfus
bayağı bir azalıyor Jackson Hole’da.

Yellen’in konuşması istihdam piyasaları üzerine olacak; o yüzden biz tutanaklarda genelde ne denmiş;
bu konuşmada Başkan neler diyebilir; ona bir göz atalım.

Çarşamba açıklanan tutanaklara bakıldığında FED üyelerinin Komitenin sıkılaştırmaya başladığı zaman
düzgün bir para politikasının uygulanması ve anlatılması hususunda detaylı bir çalışma hazırladıkları belirtildi. Katılımcıların artık para politikalarında bir normalleşmenin gereğine olan inancı ortaya hissedilir
şekilde çıkarken yöntemler hakkında bazı farklılıklar da görüldü. Üyelerin biri hariç tümü FED Fund
faizinin politika faizi olarak kullanılmaya devamını isterken, o diğer kişi ise bu faizin iletişim faizi olarak
işlev görmesini arzu etti. Yeni değil ama dahs sık duymaya başladığımız IOER ve ON RRP faizleri de FED
para politkalarının da mı acaba ortadoksluktan çıktığına işaret ettiği benim merakımı celbetti. Bu arada
IOER (Interest on Excess Reserves) fazla rezervlere ödenen faiz; ON RRP (Overnite Reverse Repo ) repo
faizi. Sıkılaştırmanın detayları üzerinde mutabakat olmaması beraberinde yeni bir belirsizliği getirirken
hali ile piyasaları da tedirgin etmekte.

FED üyelerinin incelediği Büyüme; Tüketici Enflasyonu, İstihdam Piyasaları; Sanayi Üretimi ve Gerçek
Kişisel Harcamalarda gözle görülür iyileşmeler kaydedildiğinin notunu verirken bence büyümekte olan
bir ABD’de Ticaret Açığı’nın daralması ise sürpriz bir gelişme oldu. Esasında üyelerin büyük bir çoğunluğunda ekonomik aktivitenin görünümüne dair risklerin dengeli olduğu kanısı hakim olsa da, süregelen
konut sektörü zayıflığı, hane halkı kazançlarının yavaş artması ve jeopolitik riskler de mevcut durumu
bozması olası faktörler olarak görülmekte. Faiz arttırımı karşısında minderde bir o yana bir bu yana
giderek kaçak güreşen FED bakalım bu olası riskleri ne denli öneçıkaracak ki faiz arttırmasın.

KIsaca, Wyoming’in Jackson Hole şehrinin dağları fare doğurmayac ak; ama günün modasına uymak için
bende kişisel görüşümü belirteyim: Konuşma ‘şahin’imsi olacaktır, bu kadar gerçek saklanmaz. Son
olarak da ; FED bence 2015’I falan beklemeden acilen faiz arttırmalı……….
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