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Japonya’dan dün akşam gelen verilere baktığımızda yıllık bazda Çekirdek TÜFE rakamları 23 yılın en hızlı yükselişini kaydederek beklentilerin üzerinde %3,2 olarak pozitif açıklandı.
Enflasyon rakamlarının iyi gelmesi BOJ’un yeni gevşeme adımları atma ihtimalini azalttı. Son
dönemde Kuroda’nın büyümeyi ve canlandırma adına ek parasal genişlemeden vazgeçeceklerini hatta parasal genişlemeye kademeli son verebileceklerini ifade etmesinin ardından gelen
enflasyon verilerinin Kuroda’yı destekler nitelikte olduğunu görüyoruz. Enflasyonun iyi gelmesinde Nisan ayında yürürlüğe giren satış vergisi rakamlarında yapılan artış olduğunu vurgulamalıyız. Sanayi Üretim rakamlarının % -1,9 beklenirken % -2,5 ile kötü geldiğini gördük. Hane
Halkı Harcamaları diğer kötü gelen veri oldu. Sanayi Üretim rakamlarının ve Hane Halkı Harcamaları’nın kötü gelmesindeki baş neden olarak ise yine Nisan ayında yürürlüğe giren satış vergisi artışını gösterebiliriz. Japonya’da İşsizlik verisi ise beklentiler dahilinde %3,6 olarak açıklandı. Euro üzerinde Avrupa Merkez Bankası’nın 5 Haziran’da yapacağı toplantıda faiz indirimi
yapacağı fiyatlanırken paritenin çift yönlü baskı altında kaldığını söyleyebiliriz. Avrupa Merkez
Bankası’ndan beklenen faiz indiriminin sadece %0,25 olan refinansman faizlerinde değilde %
0 olan mevduat faizlerinde de bir indirim beklentisiyle fiyatlandığı görülüyor. Kurum olarak
mevduat faizlerinde yapılması beklenen faiz indirimin acele bir karar olduğunu ve sadece refinansman faizinde bir indirim beklediğimizi vurgulayalım. Beklentilerin üzerinde gelen Çekirdek Enflasyon rakamlarından sonra YEN çaprazlarında vurguladığımız yukarı hareketlerin bir
süre erteleyebileceğimizi söylemek yerinde olur. Kısa vadede bu beklentiyle aşağı hareketler
hız kazanabilir. Teknik anlamda baktığımızda 138,50 direncini kıran paritede 138,85 direnci
test edilecektir. 138,85’in kırılmasıyla ise 139,31 direncine kadar güçlü yükseliş görülebilir.
Aşağıda ise 138,50’nin altında 138,10 desteğine kadar düşüşler kaydedilebilir. (Grafik:1)
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Kaynak: Metatrader
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.

