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Günlerden Tarım Dışı İstihdam
ABD’de TSİ 15:30’da TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ AÇIKLANACAK.
Amerika Merkez Bankası Başkanı Yellen dün IMF’nin Washington toplantısında yaptığı konuşmasında, faiz
politikasının, finansal istikrara değil istihdama odaklanması gerektiğini, finansal istikrarı, faiz oranlarıyla düzenlemeye çalışmanın enflasyon ve istihdamda kötü etki yaratabileceğini belirtti. Varolan riskleri hafifletmek
için makro ekonomik adımların atılmasını ve son yıllarda para politikalarının ekonomik toparlanmayı desteklediği ifadelerine de yer verdi. Faiz oranlarının birden sıçramasına ya da sermaye akışının birden yönünün
değişmesine izin vermeyecek şekilde politikalarını uygulamalarını istediklerini ifadelerinde bulundu.
En son yapılan FOMC toplantısının ardından FED Başkanı Yellen konuşmasında, FOMC’nin parasal genişlemede ılımlı bir indirime gittiğini ve ABD ekonomisinin FOMC’nin hedeflerine doğru ilerleme gösterdiğini de vurguladı. Faizlerle ilgili izlenecek yolun ABD’nin ekonomik görünüme bağlı olduğu ifadelerine de yer verdi.
Enflasyonun ise büyük olasılıkla kademeli şekilde hedefe doğru hareket edeceğini ve FED’in enflasyonun hedefi kaçırmasına izin verme niyetinde olmadığını da ekledi.
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Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel
sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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Yellen’ın açıklamalarına baktığımızda, bugün açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verisi önemini yitirmiş gibi
gözüküyor diyebiliriz. Ancak son zamanlarda FED’den gelen karışık sinyaller bizi bu konuda da yanıltıyor olabilir.
Çok uzun bir süre önce referans değer olan yüzde 6,5 altına gerileyen İşsizlik’te (6.3%) birdenbire tam istihdam
olarak görülen yüzde 5.2-5.6 aralığı öne çıkarılmaya başlandı. İstedikleri ve uygulaması kolay olan ‘0’ faiz politikasının devamı için bahaneler üreten ABD Merkez Bankası, FED bu para politikası ile açtığı yaraların sonucunu
birkaç sene içerisinde görecektir. Beklentilerin makul aralığında açıklanacak olan verinin piyasalar üzerinde herhangi bir etkisi olacağını düşünmüyoruz; ancak dün açıklanan ADP Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam rakamı beklentinin çok üzerinde 281 Bin olarak gerçekleşti. ADP’den sonra bugün açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam rakamı içinde beklentiler yukarı yönlü revize edilmiş durumda, geçtiğimiz senelerin korelasyonuna bakacak olursak
240.000 kişilik bir Tarım Dışı İstihdam rakamı piyasaları şaşırtmayacaktır. Ancak ADP vari bir sapma olduğu takdirde, FED’in faiz arttırma spekülasyonları başta ABD faiz piyasaları ve Altın olmakla beraber, yurt dışı sermaye
akışına bağımlı olan ülkeleri olumsuz etkileyecektir.
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