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BOJ TOPLANTI TUTANAKLARI ÖNCESİ

Japonya Merkez Bankası (BOJ) bu hafta 30 Nisan Çarşamba günü gerçekleştireceği Para Politikası toplantısında ekonomideki son görünümü ortaya koyacaktır. Japonya’nın genel görünümüne bakıldığında BOJ’un 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren
yürürlüğe koymuş olduğu satış vergisi artışı (%5’ten %8’e) sonrasında ekonomide yaşanması beklenen düşüşü nasıl toparlayabileceği riskini de ön plana çıkartmış oldu.
Deflasyondan kurtulmak isteyen Japonya’da tüketimi azaltıcı bir etki yaratabilir gözüyle bakılan satış vergisi artışı sonrasında tüketicilerin alımlarını erkene çekmesi sebebiyle evvelsi gece gelen Perakende Satış rakamlarının %3,6’dan %11’e çıkması korkulan
senaryonun en azından şimdilik gerçekleşmediğini ortaya koyuyor. Bundan sonraki
Perakende Satış verisinin ise 28 Mayıs tarihinde açıklanacağı bildirildi. Bu veriyi yakından takip edeceğiz. Japonya’nın 10 yıllık tahvillerine baktığımızda ülke tahvil piyasasının yükselmekte olan enflasyonu yansıtmadığı ve bunun faizlerde ani artış riskine dikkat çekiliyor. Faizlerin düşük kalmasında etkili olan unsur ise BOJ Başkanı Haruhiko Kuroda'nın bir yıl önce başlattığı, daha önce görülmemiş büyüklükteki parasal teşviklerin
bir parçası olan varlık alımları olduğunu söyleyebiliriz. (Grafik:1)
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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
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Japonya Merkez Bankası (BOJ) tarafından hedeflenen büyüme rakamı %3, enflasyon
eşiği olan %2 seviyeye gelene kadar gevşek para politikasını sürdüreceğini ve piyasalara para
likiditesi sunmaya devam edeceğini öngörüyoruz. 30 Nisan Çarşamba günü yapılacak olan BOJ
Para Politikasında geleceğe dönük verilecek mesajları yakından takip edeceğiz. Japonya’dan
gelen büyüme rakamlarına baktığımızda 3 çeyrektir daralan bir ekonomi görmekteyiz. Büyüme rakamlarının %1,1’den 0,2’ye kadar gerildiğini gördük. Bu da Japon Yen’i üzerinde BOJ’a
bağlı baskı yaratabilir. (Grafik:2)
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Japonya’da TÜFE rakamları ise tüketici talebini olumsuz etkileyen ve ekonomiyi ilk çeyrekte daraltacağı öngörülen 1 Nisan'daki vergi artışının ilk etkilerini ortaya koyuyor. Son gelen TÜFE
verisinin %1,4’ten %1,3’e düştüğünü gördük. Ancak bu düşüş genel yönü yansıtmayıp Japonya’daki TÜFE’nin Mart 2013’ten itibaren kademeli bir şekilde yükseldiğini grafiğimizden de görüyoruz. Önümüzdeki aylarda enflasyon rakamlarında zayıf yen ve yüksek enerji maliyetlerinin tetiklediği fiyat kazançlarının ekonominin geneline yayılıp yayılmayacağını anlamaya çalışacağız.
Beklenenden düşük gelebilecek bir rakam da, ilave genişlmeye yol açabilir.(Grafik:3)
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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
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Bu hafta Japonya tarafında açıklanacak verilere baktığımızda İmalat PMI rakamlarında
56,6 ile Ocak 2014’te zirve görüldükten sonra 2 aydır düşüş yaşandığını izliyoruz. Çarşamba
günü açıklanacak veri ise 53,9 olarak beklenmekte. Bir önceki veri ise 53,9’du. Japonya’dan
gelecek Sanayi Üretim rakamlarına baktığımızda ise bir önceki rakamın %-2,3 olarak geldiğini
ve bu ay %0,5 beklenildiğini söyleyebiliriz. Japonya’daki işsizlik rakamlarına baktığımızda
BOJ’un işsizlik hedefinin %2 olduğunu bu ay ki beklentinin ise %3,6 olduğunu söyleyebiliriz.
İşsizlik oranlarında Ekim 2013’ten beri kademeli düşüşler görüyoruz. (Grafik:4)
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Bu hafta toplanacak BOJ Para Politikası Kurulu, FOMC Para Politikası ve bunların yanında Tarımdışı İstihdam rakamının Japon Yen’i üzerinde oldukça volatil hareketler yaratacağını
belirtmek isteriz. Tarımdışı İstihdam datasının beklenti olan 209K’dan kötü gelmesi halinde
Dolar değer kaybedebilecekken Dolar’dan kaçan yatırımcının güvenli liman olarak gördükleri
ALTIN ve YEN para birimlerine giriş yapmaları beklenebilir. Bunun tersi olasılığında Tarımdışı
İstihdam rakamının 209K’dan büyük gelmesi halinde ise Dolar’ın değer kazanması , ALTIN ve
YEN para birimlerinden çıkış gözlemlenebilir. Diğer önemli bir gelişme olarak gördüğümüz
Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin gün geçtikçe büyümesi ve ABD ile AB’nin bu sürtüşmenin
tarafı olmaları piyasalardaki gerginliği gün geçtikçe artırmakta. Bugün açıklanan haberlerde
AB ülkeleri Rusya’ya yaptırım konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. AB ülkeleri Rusya’ya yaptırım çerçevesinde 15 kişinin varlıklarını dondurma kararı aldıkları ifade edildi.

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
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USD/JPY
Bu hafta gelecek verilerin etkisiyle paritede sert hareketler oluşabilir. Teknik olarak
baktığımızda saatlik bazda daha önce 5 kez denediğimiz alçalan direncimizi dün kırdık. Bugün ise ilk direncimizin 102,70 seviyesinde olduğunu bu seviyenin kırılmasıyla kısa vadede
paritede 102,90 direncini deneyebiliriz. Aşağıda ise 102,32 desteğini kırdığımızda 101,90 desteğine kadar düşüşler görülebilir. (Grafik:5)
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Daha geniş çaplı baktığımızda mavi ile gösterdiğimiz çerçevede büyük bir takoz oluşturduğumuzu ve sert hareketlere hazırlandığımızı görmekteyiz. Bu mavi takozun içinde bir
de kırmızı ile gösterdiğimiz küçük bir takoz oluşumunu görüyoruz. Gelecek dataların etkisiyle paritede kırılmaların yaşanacağı yönde hareket etmesini bekleyebiliriz. Bu anlamda
uzak ihtimalde olsa özellikle günlük kapanışlarda 101,32 desteğinin kırılmasıyla kısa vadede
aşağıya salınımlar gözlemlenebilir. (Grafik:6)
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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
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GBP/JPY
Bu hafta açıklanacak BOJ Para Politikası kararları JPY çaprazlarının hepsini etkileyecektir.
GBP/JPY paritesinin diğer etkileyeni ise Sterlin olacaktır. 29 Nisan’da yayınlanacak İngiltere
büyüme rakamları ve hafta içinde açıklanacak PMI rakamları İngiltere ekonomisine dair gelecek
ipuçları verecektir. Faiz artırım konusunda diğer Merkez Bankalarının bir adım önüne geçen
İngiltere Merkez Bankası için bu veriler önem teşkil edecektir. Teknik açıdan baktığımızda ise
daha önce 4 kez deneyip kıramadığımız yukarıdan gelen alçalan direnç seviyesinin 172,70 seviyesinde olduğunu bununda saatlik bazda çift tepe oluşturduğunu görüyoruz. Bu yüzden 172,70
seviyesi bizim için önemli bir direnç seviyesi. Bu seviyenin kırılmasıyla 173,54 ve 174,84 dirençleri sırası ile denenebilir. 172,70 direnci yukarıda kırılmadığı takdirde 171,43 desteğine kadar
çekilebiliriz. Günlük bazda 171,43 altı kapanışlar ise bizi 169,48 seviyesine kadar geriletebilir.
(Grafik:7)
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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
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Bu hafta içinde Avrupa tarafında öne çıkan gelişmeler olarak TÜFE rakamlarını, İmalat
PMI rakamları ve İşsizlik rakamlarını görüyoruz. Avrupa Bölgesi’nden gelecek bu rakamların
ileride beklenen olası faiz indirimleri konusunda bize ipuçları verebilir. Yine Japonya Merkez
Bankası (BOJ) tarafından açıklanacak Para Politikası Kararları ile İşsizlik rakamları parite üzerinde belirleyici olacaktır. Teknik açıdan baktığımızda daha önce 3 kez denediğimiz direnç seviyemiz olan 142,16 seviyesini 4. kez deniyoruz eğer bu direncimiz kırılır ise 142,82 direncine kadar yükselişler gözlemlenebilir. Aşağıda ise 140,86 desteğinin kırılmasıyla 139,97 desteğine
kadar geri çekilmemiz mümkün olabilir.(Grafik:8)
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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

