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FED ÖNCESİ FED TAHMİNLERİ

Bu haftanın şüphesiz en önemli gündem maddesi eğer sürpriz bir şekilde Yunanistan tarafından bir moratorium haberi ile gölgelenmezse ABD Merkez Bankası FED’in toplantısı olacaktır. Dün başlayıp bugün
bitecek olan toplantı esasında para politikasında bir değişikliğe gebe değil. Ancak burda belki de aranacak olan önemli noktalar detaylarda gizli olabilir. Sözel yönlendirmeden (forward guidance) artık kullanılmayacak diye vazgeçen FED tekrar böylesi bir uygulamaya tekrar başlarmı, pek sanmıyorum. Faiz artışı konusunda aceleci olmayacağını düşünmeye devam ettiğim FED bu toplantıda da tekrar faiz kararının
ekonomik verilere bağlı alınacağı vurgusunu yapacaktır. Küresel ekonominin gidişatı (büyüyeme, dezenflasyon) ve özellikle Avrupa’nın göbeğinde bir ülke olan Yunanistan’ın temerrüt olasılığı göz önüne
alındığında salt ekonomik verilerin bile faiz kararında belirleyici olamayacağı kanaatindeyim. FED daha
önce arda bir de olsa şaşırtıcı gelmeyen veriler ile ABD ekonomisi şaha kalkmışken bile bu faiz arttırımını
yukarıda anılan sebepler nedeni ile erteledi. ABD’de yapılan son faiz artışı 2006 yılında idi ve 2008’den bu
yana ise tarihin belki de en gevşek para politikası uygulanmakta.
Piysalar en son yaşananları en net hatırladığından güncel Tarım Dışı İstihdam verisi ile Haziran toplantısında olası arttırım gündeme geldi; ve hatta burda en net fiyatlamayı ise yükselen (fiyatı düşen) ABD
2/5/10/30 yıllık tahvillerinde gördük. Yüzde 2,50 seviyelerine kadar artan 10 yıllık ABD tahvilleri ve beraberinde yukarı sürüklediği 30 yıllıklar ‘mortgage’ kredilerine baz oluşturduğundan ABD ekonomisinin temel taşlarından olan, güveni gösteren, harcamaları arttıran konut sektörünü sekteye uğratabilir ki; bu da
FED’in bugünlerde hareket etme olasılığını azaltmakta.
Kısaca bugün ben FED’in faizleri değiştirmeyeceği ve kesin surette herhangi bir zaman taahüdünde bulunmayacağı zira şu anda piysaları net bir şekilde bıçak sırtında istediği şekilde yönlendirdiğini görüyoruz. Akşam bitecek olan toplantı haftanın belirsizlik yaratan bir olayının sonlanması olacaktır. Yarın ise
satır aralarından bulduğumuz birşeyler olursa sizlerle paylaşacağım.
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Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı notu:
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız kaynaklardan derlenmiş olup, raporda yer alan yorumlar sadece ATIG YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.’nin görüşlerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan yatırımlardan ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
sorumlu tutulamaz.
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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