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BOJ TOPLANTISI SONRASI
Japonya Merkez Bankasının(BOJ)30 Nisan Para Politikası Kurulu toplantısı sona erdi.
BOJ, politika faizini %0.10 oranında sabit bırakırken, Para Tabanının Yılda 60-70 Trilyon Yen arttırılması politikasında değişikliğe gitmedi.
BOJ’un enflasyona yönelik ortalama tahmini ise, Nisan 2016’da başlayan mali yılda %2.1’e ulaşılacağı yönünde.
Enflasyon tahmini 2014 için %1.3, 2015 için ise %1.9 olarak gerçekleşti.
BOJ, 2014-2015 mali yılı için GSYH büyüme tahminini %1.4’ten %1.1’e indirirken, 2015-2016 mali yılında %1.5 olacağını öngördüğünü büyümenin 2016-2017 mali yılında %1.3 seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.
Ülkede Çekirdek TÜFE’nin 2015-2016 mali yılında %2 hedefine yaklaşacağını ve 2016-2017 mali yılında Çekirdek
TÜFE’nin %2.1’e yükseleceğini öngördü. Şu an için para politikası teşviklerini artırma ihtiyacı görmediğini ifade eden
BOJ, gevşek para politikasının şu anda istenen etkileri gösterdiğini, ancak risklerin takip edileceğini ve gerektiğinde
politikayı ayarlayacağını da vurguladı.
BOJ Başkanı Kuroda yaptığı açıklamalarda, ülke ekonomisinde aşağı ve yukarı yönlü riskleri her zaman göz önünde
bulundurduklarını ve satış vergisinde olumsuz etkiler görülmedikçe para politikası duruşunda değişikliğe gidilmeyeceğini ifade etti. Gevşek para politikasının bitiş zamanından konuşmak içinde çok erken olduğunu ve Japonya’nın
fiyat istikrarı hedefinin henüz yarısına gelmiş durumda olduğunu da belirtti.
Japonya’da bu hafta açıklanan Perakende Satışlar yıllık bazda %3.6’dan %11.0’a yükseldi. Bu
sabah açıklanan Sanayi Üretimi verisi beklentilerin altında gerçekleşti. %0.5’lik beklentinin altında %0.3 olarak açıklandı. Nisan ayından beri
satış vergilerinde yapılan artışın etkileri yakından
izlenirken, piyasalar BOJ’un para politikasında
değişikliğe gitmesini beklerken, BOJ bir süre daha para politikasında değişikliğe gitmeyeceğini
vurguladı.
Bugünün en önemli gündemi Amerika Merkez
Bankasının para politikası kurulu toplantısının
sonucu. 10 Milyar Dolarlık azaltım beklenirken,
FED Başkanı Janet Yellen Başkanının açıklamaları
yakından izleniyor olacak. Amerika’da büyüme
verisi ve Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam verisi
açıklanacak. Piyasalar, ABD’den gelecek datalar
ve FOMC toplantısı sonucuyla volatil bir gün
geçirecek.

Grafik:1 USDJPY

Kaynak:Bloomberg

Sonuç olarak, carry tradelerde JPY’nini short olarak öne çıkarmaya devam ediyoruz.
USDJPY paritesinde ise 101.98 destek, 102.70 direnç seviyeleri olarak takip edilecek.

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
tercihlerinize uygun olmayabilir.

