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MERKEZ BANKALARI KARARLARI ÖNCESİ VE OLASI PİYASA ETKİLERİ
18 Mart’ta Türkiye Para Politikası Kurulu Toplanıyor.
Bu hafta Türkiye gündemine bakarsak, lokal ve küresel veriler beklendiği gibi gelmeye devam ettikçe TL
tarafında volatilite azalmaya devam edecek. Özellikle geçen hafta gelişmekte olan ülke piyasalarında Rusya ve Türkiye’ye baktığımızda, ”Rusya Sat, Türkiye Al” olmuş gözükmekte yani Türkiye Borsa ve para birimi bazında pozitif ayrışmıştır (Grafik:1) (Grafik:2). Dün açıklanan Türkiye İşsizlik Oranı beklentiler dahilinde %10 , Bütçe Dengesi ise Şubat ayında ise 1.7 Milyar TL fazla vermiş oldu. Bugün toplanacak olan Para
Politikası Kurulunda, Merkez Bankasının faizlerde değişime gitmeyeceğini daha önceki raporlarımızda belirttiğimiz gibi bu raporumuzda da vurgulamak isteriz. Bunun nedenlerine gelirsek, son dönemlerde yaşanan siyasi gerginlikten dolayı, fiyat hareketleri Merkez Bankasının çok da kontrolü altında gözükmemekte,
Türkiye’de ki seçime günler kala faizlerde artışa gitmeyeceği aşikar. Dış etkenler ve iç politik karmaşa sistemikten ziyade sistemik olmayan bir risk oluşturuyor. Döviz satım ihalelerine gelirsek, görüşümüz miktarı
sabit bırakması yönünde. Satışların yararı fazla değil ve rezervler konusunda hassasiyet başladı. En son
olarak zorunlu karşılık oranlarında da bir değişiklik beklenmemekte. Seçim sonrasında özellikle enflasyon
görünümü ve dövize bağlı olarak 100-200 BP bir artış gündeme gelebilir.
Sonuç; TCMB’nin bu toplantıda herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğini bekliyoruz.
(Grafik:1) BIST100-RUSYA BORSASI
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2014 Yılının 2. FOMC toplantısı 18-19 Mart tarihlerinde yapılacak.
Neticesi 19 Martta açıklanacak olan FOMC toplantısı Janet Yellen’ın başkan olarak katılacağı ilk
FOMC toplantısı olacak. FED, Ocak ayındaki toplantıda beklentiler dahilinde varlık alımlarında 10 Milyar USD’lik azaltıma giderek 65 Milyar Dolara indirmişti. En son yapılan toplantıdan sonra FED Başkanı Janet Yellen ve FOMC üyelerinin konuşmalarını dikkate aldığımızda, olumsuz gelen dataların
ağırlıklı olarak kötü hava koşullarına bağlandığına tanık olmuştuk. Herşeye rağmen son ay beklenen
rakamın üzerinde bir artış gösteren Tarım Dışı İstihdam da bu yönde verilerin esasında artık en azından tapering üzerinde fazla bir etkisinin olmayacağının ispatı niteliğinde idi. İki saç ayağı üzerinde
kurulu olduğunu düşündüğümüz mevcut FED Para Politikası’nın ki; bunlardan ilki istihdama bağlı
varlık alımları; diğeri ise TÜFE’ye bağlı faiz hadlerinde, değişikliklerine varlık alım tarafında devam
edeceği yönünde. FED, ölçülü adımlar ile (10 milyar USD/toplantı) varlık alım azaltımını sürdürecek.
TÜFE’de hareketliliğin ya da en azından faiz hadlerinde yukarı yönlü revizyona gerek duyduracak
yükselişin 2015 3. çeyrekten önce gelmeyeceği görüşü piyasalarda hakim. Belki de son zamanların
sonucu en rahat tahmin edilebileceği bir toplantıya şahit olacağız. Tabii FED piyasa beklentilerinin
dışında bir hareket ile indirimi 10 milyar USD üzerinde yaparsa başta Altın olmak kaydı ile tüm USD
bazlı varlıklarda hızlı bir geri çekilme yaşanabilir (Grafik: 3).
Sonuç; FED’in bu toplantıda varlık alım programında 10 Milyar Dolarlık azaltıma gideceği beklenmektedir.
(Grafik:3) ALTIN-10 YILLIK TAHVİL GRAFİĞİ
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Avrupa’da Enflasyon Beklentilerin Altında Kaldı.
Euro Bölgesi’nde Şubat ayı Tüketici Enflasyon verileri beklentilerin altında kaldı ve bu durum Avrupa
Merkez Bankası (ECB) üzerinde deflasyon baskısını arttırmaya (tekrar tekrar hissettirmeye) başladı
diyebiliriz. Şubat ayı enflasyon rakamlarına bakarsak; aylık bazda %0.4’lük beklentinin altında %0.3 ,
yıllık bazda ise %0.8’lik beklentinin altında %0.7 olarak açıklandı (Grafik:4). ECB Başkanı Draghi’nin
geçen hafta yaptığı konuşmasında, ECB’nin deflasyona karşı korunmak için standart dışı önlemler hazırlığında olduğunu belirtmesi ve gerekirse tereddüt etmeden müdahale edileceğini belirtmesini piyasalar artık acaba ECB değerli Euro’nun hedef enflasyona ulaşmaya bir engel olduğunu anladı mı olarak
algılandı. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) bir sonraki toplantısı 6 Nisan’da olacak ve artık faizlerde
indirime gitmesi Avrupa’nın toparlanması açısından kaçınılmaz gibi duruyor. Biz daha önce yayınladığımız raporda da yapılması gerekenin yüzde 0.25 olan Refinansman Faiz’inin indirilmesi olduğunu ancak ECB’nin bunu yapmaktan imtina edeceğini yazmıştık. Almanya’dan gelen ekstra baskı ise ECB’nin
Borç Alma faizi olan ve Mevduat Faizi olarak bilinen ‘sıfır’da seyreden faiz haddinin değiştirilmeyeceği
yani negatife döndürülmeyeceği de şu aşamada kesin gibi.
(Grafik:4 ) Euro Bölgesi-Almanya 1 Yıllık CPI
Çıkış yolunun azaldığı bir süreçte
bulunan ECB önümüzdeki toplantısında refinansman faiz hadlerini düşürmeye mecbur gibi durmakta. Tabii böylesi bir hareketin gerek Avrupa Bölgesi büyümesine gerekse
EM’lerin hareketlenmesine olumlu
katkıları olacağını düşünmekteyiz.
ECB’den gelecek bu yönde bir aksiyonun FED’in rutin hale getirdiği varlık alım azaltımlarının olumsuz etkilerinin bir kısmını bertaraf etmeye
yarayacağını sanıyoruz (Grafik:5 ).
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Sonuç; ECB’nin 6 Nisan’da ki toplantısında refinansman faizini düşürmesini bekliyoruz.
(Grafik:5) ECB Politika Faiz Seyri
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