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USDJPY HAFTALIK TEMEL/TEKNİK GÖRÜNÜM

Shinzo Abe devam ediyor.
Japonya ‘nın iki kez üst üste resesyona girmesiyle Başbakan Shinzo Abe erken seçime gideceğini açıklamıştı. Açıklamasından seçime
kadar olan süre zarfında Asya’nın gündemine oturan seçim 14 Aralık Pazar günü gerçekleştirildi. Erken seçime beklenmedik şekilde gidilmesi ve muhalefet partisi olan Komeito’nun hazırlıksız yakalanması sebebiyle Shinzo Abe’nin önderliğinde olan Liberal Demokrat Parti’nin seçimleri kazanmasına kesin gözüyle bakılıyordu.14 Aralık’ta Japonya da gerçekleştirilen seçimlere kötü hava koşulları ve kar yağışı
nedeniyle katılımın az olduğu açıklandı. Ancak kötü hava koşullarının yanında seçime katılımın rekor düşük seviyelerde olmasının sebeplerinden biri de Abenomi’ye olan güvenin azalması olarak da adlandırılırdı. Seçim sonuçlarına bakıldığında güven oyu almak için
erken seçime giden Abe’nin amacına ulaştığını söyleyebiliriz. Resmi rakamlar henüz kesin olarak açıklanmadı ancak Liberal Demokratların koltuklardan 2/3’ne sahip olduğu son gelen bilgiler arasında yer alıyor. Seçim kampanyası boyunca Abenomi yani yeni zayıflatmaya
ve hisse fiyatlarını artırmaya yönelen politikalarıyla öne çıkan Shinzo Abe 4 yıl daha görevine devam edeceğini kesinleştirdi. Peki bundan sonra ne olacak soruları akla gelirken Shinzo Abe’nin işinin artık daha zor olduğunu söyleyebiliriz. Nisan’da yapılan satış vergisindeki
artırımın yanlış olduğu kabule edilmiş ve bu hatayı düzelteceklerini açıklayan hükümetin bundan sonra nasıl bir yol çizeceği, çok sürpriz
olmasa da ekonomik canlandırma için uygulayacakları teşvik paketinin 2015’e kalmadan açıklanması bekleniyor. Abe seçim sonuçlarının
açıklanmasıyla yaptığı konuşmada ithal fiyatlardaki artış konusundaki endişelerin hafifletici adımların atılacağını açıklarken ;gelecek yıl
ücretleri artırımlarına gidilmesini iş dünyası liderleriyle konuşacağını da belirtti. Ekonominin mevcut politikalar ile kesinlikle gelişim göstereceğini açıklayan Başbakan Shinzo Abe konuşmasına bir kez daha Abenomi’ye duyduğu güveni yineledi diyebiliriz.
Tankan Raporu açıklandı.
Hafta başı açıklanan Tankan Büyük İmalatçılar Listesi ve Büyük İmalatçı Olmayanlar Listesi açıklandı. Tankan Büyük İmalatçılar beklentilerden negatif 12 puan olarak açıklanırken; Büyük İmalatçı Olmayanlar Listesinde beklentilerin üzerinde 16 puan olarak gerçekleşti. Tankan Raporunun ardından Japonya Merkez Bankası BOJ’un yaptığı açıklamalara göre İmalatçılarda petrol fiyatlarındaki düşüşe ve diğer
olumlu haberlere rağmen gelecek dönemlerdeki kaygı artmakta ve büyük imalatçıların mevcut koşullara yönelik güvenleri büyük ölçüde
düzelmiş olsa da yatırım harcamaları ile şirket kararlarının bu yıl artmaya devam edeceğine yönelik güvenin söz konusu olduğunu belirtti.
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Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda 2015 yılında %2 enflasyon hedefinin tutturulacağını açıkladı.
Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda fiyatlara yönelik görünümün genel olarak parlak olduğunu ve petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün uzun vadede ekonomi için olumlu bir gelişme olacağını açıkladı. Kuroda 2015 yılında %2 enflasyon hedefinin tutturulacağını
açıkladı ancak bir geçtiğimiz aynı hafta içinde BOJ’un önümüzdeki ay yapacağı toplantıda enflasyon tahminlerinin aşağı yönlü revize
etmesi beklentisi hala sürüyor.

Fitch Japonya’nın A+ seviyesindeki IDR notlarını negatif izlemeye alırken kredi notunun a düşebileceğinin sinyalini verdi.
Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings Japonya’nın A+ seviyesindeki uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden IDR notunu negatif izlemeye aldığını açıkladı. Japonya’nın teminatsız yabancı ve yerel para cinsinden tahvil ihraçlarının notu F1 seviyesindeki kısa vadeli
IDR notu da negatif izlemeye alındı. Kuruluş negatif izleme sürecinin hükümetin mali adımları ve yeni ekonomik projeksiyonlarına bağlı
olarak 2015’in ilk yarısında sonuçlanma beklediğini açıkladı. Fitch aynı zamanda Japonya’nın kredi notunun yeni bütçedeki vergi zammının ötelenmesini bertaraf etmez ise yılın başlarını düşebileceğini açıkladı.
Japonya Çekirdek Mekanizma ve Makine Siparişleri geriledi.
Japonya’da Çekirdek Mekanizma Siparişleri %6,4 gerilerken Çekirdek Makine Siparişleri ise %4,9 azaldı. Üçüncül sanayi aktivite endeksinde ise aylık bazda %0,2 daralma gözlendi.
Haftayı 121,55 seviyesinden açan USDJPY hafta içinde en yüksek 121,84 ve en düşük 117,44 seviyelerini test ederek haftayı 118,65 seviyesinden kapadı.
Ekonomik Takvim;
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USDJPY Teknik Görünüm

Teknik açıdan bakıldığında 119,00 direncinin yukarı doğru kırılması durumunda 120,30 ve 122,00 seviyeleri test edilebilir.
Aşağı yönlü hareketlerin devamında ise 21 günlük üssel ortalama olan 117,00 seviyesinin altında 116,80 ve 115,50 seviyeleri takip edilecektir.
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Dolar Endeksi Teknik Görünüm

Dolar Endeksinde 21 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 88,200 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda Ağustos 2014’ten
beri devam eden yukarı yönlü kanal hareketinin alt bandı olan 87.500 seviyesi test edilebilir. Endeksin bu seviyenin altında sarkması
durumunda yükselen trendin sonlandığı ve 86,500 ile 85,500 seviyelerine doğru hareketler oluştuğu görülebilir.
Yukarı yönlü hareketin devamında ise Fibonacci düzeltme seviyelerinin 89,200 seviyesi ve 90 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.
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Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca
yayımlanması zorunlu olan Uyarı notu:
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.
Bu 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.
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