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ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNİN FOMC’YE OLASI ETKİLERİ
Bu raporun amacı FED’in önümüzdeki olası hareketlerini tahmin edebilmek amacı ile ne türlü verilere yoğunlaşmamız
gerektiğini anlamaya çalışmak olacaktır. 19 Mart’ta yapılacak olan FOMC toplantısının neticesi yarın açıklanacak veriye
göre nasıl etkilenir konusu masaya yatırılacaktır. Bildiğimiz üzere FED para politikasını fiyat istikrarını sağlamak amacıyla kullanıyor. 2008 kriziyle başlattığı parasal genişleme politikasının iki özelliği var. Bir tanesi piyasada ki likiditeyi arttırmak amacıyla yaptığı bono alımları, bir diğeri ise “sıfır” faiz politikası ve bu para politikasıyla birlikte iki tane hedefi var;
işsizlik oranını 6.5%’a indirmek ve enflasyon oranını ise %2 seviyesinde tutabilmek. Biz ATIG olarak “sıfır” faiz politikasının
enflasyona dayalı bir politika olduğunu, varlık alım programının ise ülkede ki işsizlik durumuna bağlı olarak idare edildiğini düşünüyoruz.
TABLO 1: 2013 İSTİHDAM DURUMU

Yarın piyasalar, çok önemli veriler olarak görülen Tarım Dşı İstihdam ve İşsizlik verisini bekliyor olacak. Tablo 1’de Amerika’nın geçen sene ki istihdam durumu aylık olarak görülebilir. Bu tablodan çıkarılabilecek en önemli sonuç ise ADP verisi ile
Tarım Dışı İstihdam verisi arasında kalıcı bir korrelasyonun olmadığıdır. Kasım 2009’da (Grafik 1)yüzde 10 ile en yüksek seviyesine çıkan işsizliğin, bugünlerde inmiş olduğu yüzde 6.6 FED’in izlediği Para Politikası’nın doğruluğunu ve uygunluğunu
teyid eder yönde olduğunu söyleyebiliriz.
Ocak 2014 ve Şubat 2014 Tarım Dışı verilerine bakıldığında kötü giden hava şartlarından dolayı verilerin beklenenin altında
geldiğini görüyoruz. Ancak, iş gücünde beklenenden yavaş gerçekleşen büyümeye rağmen Amerika’da işsizlik oranının %6.5
olan eşiğe %6.6 ile çok yaklaştığını görebiliriz (Tablo 2). Aşağıda ki tabloya göre, iş gücüne katılım yaklaşık 400.000 kişi artmasına rağmen, işsizlik oranı Mart 2013 ‘te 7.5% iken Ocak 2014’te %6.6’ya geriledi. Bütün bunların yanı sıra, unutulmaması
gereken bir diğer şey de Amerika’nın ekonomisinin büyüklüğüne bağlı olarak ve %5.2’nin “tam istihdam” seviyesi olarak
bilinmesi.

TABLO 2: İŞGÜCÜNE KATILIM VE İSTİHDAM
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Bu ay ki Tarım Dışı İstihdam beklentisi 150.000 olmakla birlikte, işsizlik oranının ise %6.6 ile değişmemesi yönünde.
Diğer yandan dün açıklanan ADP verisi ise 160.000 beklentinin aksine 139.000 olarak gerçekleşirken geçen ay ki veri
38.000 aşağı revize edildi. ATIG olarak düşüncemiz kötü hava koşullarının devam edeceği ve gelecek olan NFP rakamının da beklentilerin altında gerçekleşeceği yönünde. Dün açıklanan Beige Book’ta bu beklentiyi destekleyerek
Tarım Dışı verisinin önemini azalttı.

Grafik 1 (ADP-TARIMDIŞI-İŞSİZLİK

Bildiğimiz üzere FED Aralık 2013’ten itibaren varlık alımında kademeli olarak kesintiye gitmeye başladı. Toplamda 20
milyar dolarlık kesintiyle varlık alımını 65 milyar dolara indirdi. Biz, ATIG olarak Tarım Dışı verisi beklentilerin altında
gerçekleşse bile FED’in varlık alımların azaltmasına 2014 boyunca 10 milyar dolarlık adımlarla devam etmesini
öngörüyoruz. Bu süreçte dolar kurunun da diğer gelişmekte olan ülke kurları (Meksika Peso’su, Türk Lira’sı ve Güney Afrika Rand’ı gibi) karşısında değer kazanmasını ve varlık alım programı bitmeden önce dolar endeksinin (DXY)
85 seviyesinin üstüne çıkmasını beklemekteyiz ( şu an : 80.20). Diğer taraftan Ocak ayında açıklanan ve 180.000
beklentiye karşılık 74.000 yeni istihdam gören verisiyle Amerika’da S&P 500 endeksinin %3 değer kaybettiğine şahit
olmuştuk. Ancak, FED gelen bir kaç kötü veriyi dikkate almadan varlık alım programında azaltıma devam etti ve S&P
500 tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti (1.873,91). Bu ay açıklanacak olan verinin beklentilerin altında
gelmesi halinde, bu durum Amerikan hisse senetlerinde kısa bir değer kaybına sebep olabilir.
ATIG olarak beklentimiz, bu sene Amerika hisse senedi piyasasının altın yılı olacağı ve yeni rekorları test edeceği.
Bunun temel sebebi ise fonlama maliyetlerinin beklenenden fazla süre boyunca düşük seyredecek olması. Varlık
alımı azaltımı devam ettiği sürece, Amerika hisse senetlerinin değerinin artması Amerikan ekonomisinin iyiye gittiğinin işareti olarak algılanmaktadır. Bu durum, 2014’te Amerikan hisse senetlerinin kazanç yılı olarak görülebilir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri

06.03.2014

Küresel hisse senedi piyasalarında ise FED’in varlık alımlarını azaltmasının çok fazla tepkiye yol açmayacağı beklentiler arasında. Piyasaların beklentisi FED’in her ay 10 milyar USD kesintiye gitmesi. Bu nedenle, piyasaların gözü artık
FED’in faiz oranı politikasında olacak. Bu şartlar göz önünde bulundurulduğunda ATIG olarak beklentimiz FED’in en
azından 2015 3. Çeyrek sonuna kadar “sıfır faiz” politikasına devam etmesi. Sonuç olarak, Cuma günü açıklanacak
olan Tarım Dışı rakamı 150.000’in altında ya da üstünde olsa da piyasa üzerinde etkileri sınırlı ve geçici olacaktır.
150.000’in ciddi miktarda üstünde açıklanacak olan bir rakam ise Amerikan 10 Yıllık’larında satışa ve dolar paritesinde diğer ülke kurlarına karşı bir değerlenme meydana getirse de, bizim beklentimiz bu etkinin kalıcı olmayacağı
yönünde. 10 Yıllıklarda ki satışlar beraberinde başta altın olmak kaydı ile tüm değerli madenlere satış getirebilir.

Grafik 2: ENFLASYON

Sonuç olarak, Tarım Dışı İstihdam verisinin piyasalarda ki etkisi sınırlı olacaktır. Ancak, bu veriye kısa dönemli tepkiler
özellikle Amerikan tahvil piyasalarında ve altın gibi değerli metallerde etkili olacaktır. 150.000 beklentisinin önemli
seviyede altında gelen bir rakam ise altını 1360 USD/ounce seviyesinin üstüne ve Amerikan tahvil piyasasında ise 10
yıllıkları %2,60’ın altına taşıyabilir. Piyasaların dikkati bundan böyle daha çok enflasyon ve perakende satışlar gibi
tüketici bazlı verilere yönelmelidir. Beklentilerin çok altında gelecek bir Tarım Dışı verisi FED’in 2015’te faizleri yükseltme olasılığını düşürebilir. Bu nedenle, bizim düşüncemiz enflasyonun piyasa üzerinde ki etkisinin istihdam verilerinden daha büyük olacağı. Grafik 2’ye bakıldığında, Amerika’da enflasyon oranının %2’lere ulaşmasının yakın gelecekte pek de mümkün olmadığı görülebilir. Bunun iki nedeni olduğunu söyleyebiliriz: 1. Amerika’da yerel talebin az
olması ve fazla stokların talep enflasyonunu engellemesi; 2. Küresel dezenflasyon.
Netice de, Tarım Dışı İstihdam verisinden bağımsız olarak FED varlık alım azaltımlarına ölçülü adımlarla devam edecektir. Bu yüzden, beklentimiz doğrultusunda FED’in 19 Mart toplantısında yapacağı 10 milyar dolarlık kesintinin etkisinin son derece sınırlı olacağını düşünüyoruz. Bundan böyle enflasyon verilerinin öneminin artacağı bir döneme
giriyoruz, dolayısı ile 18 Mart’ta açıklanacak olan ABD TÜFE’ye dikkat...
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