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Tarım Dışı İstihdam Verisi Öncesi
Bugün açıklanacak olan ABD Tarım Dışı İstihdam verisinin piyasalar üzerinde etkisinin görece az olacağını ama
öte tarafta Çin ve dünyanın geri kalanının ciddi problemler ile uğraşırken, ABD'nin ekonomik gidişatını göstereceği
açısından önem arz ettiğini düşünüyorum. Ekonomistlerin beklentilerine gelecek olursak sırası ile, istihdama katılımın 200,000; işsizlik oranının yüzde 5,1 ve ortalama maaş artışının ise yıllık bazda yüzde 2,4 olarak gerçekleşmesi
yönünde.
1- İş Gücüne Katılım: 2014 yılında yakalanan 260,000'lik ortalamanın altında bir seyir izliyoruz 2014 yılında

(212,000). Tabii dünyanın bir numaralı ekonomisi için bu rakam sevindirici. Ağustos ayının hayal kırıklığı yaratan
173,000 i üzerine biz bu ayki rakama bakmadan önce mutlaka ve mutlaka Ağustos ayının revizesine bakmak zorundayız, zira son 14 senenin 12 sinde rakam yukarı doğru revize edilmiş. Pozisyon alacaklara uyarı, Eylül manşeti düşük görüp acele etmeyin, Ağustos ayı yukarı revize edilmiş ise, dikkatli olun, bu rakamın 150 ila 250 bin arasında
gelmesi piyasalarda kalıcı bir değişiklik yapmayacaktır. Ama 250 ye yakın ve üzerindeki rakamlar USD pozitif olarak
algıya yol açacaktır. O meşhur faiz arttırma sorusu o denli güçlü bir rakama rağmen 'Çin ve EM ve emtia' endişeleri
yüzünden 'yaratılamayan enflasyon' sebebi ile 2016 ya kalacak kanımca.
2-. İşsizlik Oranı: Gelecek rakam beklentilerin alt ve üst bandı içinde kalırsa işsizlik yüzde 5,1 olarak kalacak ve adım

adım FED yetkililerinin maximum istihdam dedikleri yüzde 4,9'a yaklaşmaya devam edecek gibi. Tabii son 30 yılın
en düşük katılım oranı olan yüzde 62,6 göz önüne alındığında bu işsizlik oranı düşük seviyesi ile göz kamaştırsa da
kısmen bazı doğruları görmemizi engelliyor.
3-Ortalama Saatlik Ücretler: 2009'dan beri istihdam piyasasının gelişmeye başlaması ile beraber yüzde 2 artış gös-

terebilen ücretlerde bu ay beklenti yüzde 2,4. Ücret artışının ilerleyen safhada harcamalara ve dolayısı ile enflasyona etkisi düşünüldüğünde bu rakamı yakından izlemekte fayda var, zira FED faiz arttırımı ile kendi arasındaki
engeli enflasyon olarak görmekte. Yüzde 2,4 ve üzerinde gelecek bir rakam 2009'dan bu yana gelen en yüksek yıllık artış olmakla beraber, piyasalar üzerinde 200,000 üzerindeki bir istihdam artışı rakamından daha fazla olumlu
etkiye sahip olacaktır.

Saat 15:30 önemli, ancak belki de bundan birkaç ay öncesi ile kıyaslandığında daha az ehemmiyet içeriyor olacak.

Okan BÖKE

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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