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GÜNLERDEN TARIM DIŞI İSTİHDAM
ABD’DE TSİ 15:30’da TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ AÇIKLANACAK. Beklenti 210 Bin.
Bu hafta Amerika için gündem yoğundu. 29-30 Nisan tarihlerinde Amerika Merkez Bankası‘nın (FED) Para
Politikası Kurulu sonuçlandı. Varlık alım programında önceki aylarda yapıldığı gibi 10 Milyar Dolarlık azaltıma gidilirken, faizlerde değişim yapılmadı. Piyasaların yine en kolay tahmin ettiği Para Politikası Kurulu
toplantısı oldu diyebiliriz.
Toplantı sonrası yapılan açıklamalarda, ekonomik aktivitedeki büyümenin keskin bir şekilde yavaşlamasının ardından hız kazandığı, hane halkı harcamalarında daha hızlı yükseliş gözlendiği kaydedildi. İstihdam
piyasası göstergelerinin karışık olduğuna dikkat çekilen açıklamada, işsizliğin hala yüksek olduğu da bildirildi. Ayrıca, varlık alımlarındaki indirimin kesin bir takvime bağlı olmadığını ancak iş gücü piyasasından
gelecek haberlerin beklentiler dahilinde olması ve enflasyondaki hareketin uzun vadeli trendle uyumlu
seyretmesi durumunda ilerideki toplantılarda da alımlarda azaltmaya gidilebileceği belirtildi. Tam istihdam hedefine ulaşılıncaya kadar ve uzun vadeli enflasyon oranı da %2’yi geçmediği sürece yüzde sıfır
düzeylerinde bulunan “hedef faiz oranlarını” değiştirmeyeceği konusundaki görüşünü korudu. Faiz oranlarının belirlenmesinde aralarında işgücü piyasası şartları, enflasyon beklentileri ve finansal gelişmeler de
dahil olmak üzere çeşitli bilgileri göz önüne alacağını da vurguladı.
FED’in bir sonraki toplantısı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Toplantı öncesi Amerika’dan “Büyüme” ve “ADP Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam” verileri açıklandı.
Büyüme (GDP) dönemsel bazda %1.2’lik beklentinin altında %0.1 olarak gerçekleşti.
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Büyümenin düşük gelmesinin sebeplerine baktığımızda; Mart ayında yapılan toplantıda belirtildiği gibi
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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ADP Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam verisi 210 Binlik beklentinin üzerinde 220 Bin olarak açıklandı. Bir
önceki ayın verisi ise 191 Binden 209 Bine revize edildi.
Daha önceki raporlarımızda da belirttiğimiz üzere ve aşağıdaki tabloya da baktığımız zaman ADP Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam verisi ile Tarım Dışı İstihdam verisi arasında kalıcı bir korelasyon olmadığıdır
(Tablo:1).
Tablo:1
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Kurum olarak, istihdam rakamının 214.000 kişi artacağını ve işsizlik oranının yüzde 6.6 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.
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Sonuç ;
Bizim beklentimizin gerçekleşmesi halinde ABD ekonomisinin doğru yolda olduğunun teyidini almış olacağız. USD Endeksinde yukarı yönlü hareket beklemek doğru olacaktır. En büyük etkisinin ABD tahvil ve Altın
piyasalarında hissedileceğini düşünmekteyiz. Altın’ın kritik 1280$/ounce altında bir kapanış yapması, orta
vadeli hedefi 1246$/ounce seviyesine çeker.
EUR/USD paritesinde ise Tarım Dışı İstihdam’a rağmen büyük hareketini Avrupa Merkez Bankası para politikalarına bağlı gerçekleştirecektir.
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