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TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ ÖNCESİ
ABD’de açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verisi hiç şüphesiz son derece önemli; ancak bir kıyas
yapacak olursak bir yıl öncesine göre o kadar da önemli değil. ABD an itibarı ile İşsizlik ya da İstihdam
diyelim problemini çoktan çözmüş durumda. Düşük katılım oranlarının da etkisi ile yüzde 5’e gerileyen bir
İşsizlik ABD gibi bir ekonomide ‘tam istihdam ‘ olarak bile algılanabilir. Ancak problem daha ziyade
‘ücretlerdeki art(may)ışta gibi gözüküyor. Biraz Nasreddin Hoca hikayesine benzese de FED
Amerikalıların ücretlerinin artması sonrası harcama eğilimlerinin değişeceğini ve bunun da sonrasında
kendilerini ‘enflasyon hedeflerine’ yaklaştıracağını düşünüyor. Yani demem o ki; artık enflasyon ve tüketim ölçer veriler daha önemli hale gelmek üzere. FED daha da iyiyie gitmesi muhtemel bir İstihdam
verisine rağmen bile faiz arttırımını hemen benimseyemez.
Bugün açıklanacak olan rakam 200 bin altında kaldğı takdirde USD’de gevşemeyi bir kısımda uzatabilir;
200,000-240,000 arasında neutral bir hava hüküm sürmesi beklenirken, 240 bin üzerinde ise piyasalar
FED’in (doğru olmasa da) faiz kararında acele edebileceğini düşünebilirler bu da USD’ye destek verir.
Ancak unutmayalım; her zaman çok çok önemli bir very olmasına rağmen bir sene önceki konumunda
olmadığını unutmayalım.
İyi haftasonları dilerim.

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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