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BOJ Güncelleme ve TRY/JPY Carry Trade
Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kuroda başkan olarak ilk toplantısını 4 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirmişti. Bu toplantıda, ülke ekonomisini canlandırmaya yönelik yeni parasal genişleme hamlelerini açıklarken, aylık
tahvil alım programı ile uzun vadeli varlık alım programını birleştirme kararı almış, BOJ aylık 7 Trilyon Yen (70-75
Milyar Dolar) değerinde bono alacağını açıklamıştı. Uzun vadeli tahvil alım programına başlayacak olan BOJ,
banknot kuralını da geçici süreliğine rafa kaldırdı. BOJ, %2’lik enflasyon hedefine 2 yıl içinde ulaşma hedefi koyarak, elindeki tahvil miktarlarını 2 yıl içinde 2 katına çıkaracağını da açıklamıştı.
Japonya Merkez Bankası, 2014 Şubat ayındaki son toplantısında faiz politikasında değişikliğe gitmeyerek oranları
%0-%0.10 olarak bırakırken, parasal tabanın yıllık 60-70 Trilyon Yen genişletilmesi politikasını değiştirmedi
(Tablo1).
TABLO:1 Japonya Merkez Bankası Faiz Oranları Seyri
4 Eylül 2013

31 Ekim 2013

21 Kasım 2013

20 Aralık 2013

22 Ocak 2014

18 Şubat 2014

%0.10

%0.10

%0.10

%0.10

%0.10

%0.10

Faiz oranlarında ve para politikasında değişikliğe gitmezken, ekonomik büyümeyi artırmak için iki önemli kredi
programını genişletti. Birincisi, kredi kaynağının iki katına çıkarılarak, 7 Trilyon Yene ulaşılması olurken, ikincisi
bankalara artık düşük faizle daha öncekinin iki katı ödünç alma olanağı sağlaması oldu. Mart ayı sonunda tamamlanacak olan bankalara kolay kredi imkanı sağlayan özel kredi kolaylığı 1 yıl süre ile uzatıldı. Kredilerin vadelerinin uzatılması kararı teşvik primlerinde artışa gerek duyulmamasına neden olmaktadır. Ayrıca, BOJ Başkanı
Kuroda açıklamalarında, Japonya ekonomisinin ılımlı şekilde toparlandığını ve özel sektörün tüketiminin esnek
olmaya devam ettiğini belirtirken, Japonya’nın %2 enflasyon hedefine 2 yıl içinde ulaşmayı başaracağına güvendiğini ve enflasyon hedefine doğru istikrarlı bir şekilde ilerlemeye devam ettiklerini ifade ederken, para politikalarında, piyasa hareketlerine göre değil ekonomi ve fiyatların seyrine göre belirlemeye devam edeceklerini de vurguladı. Japonya ekonomisi için herhangi bir ek teşvik sağlanmasının uzakta olduğunu belirterek ülke ekonomisi
hakkında olumlu değerlendirmelerini korudu. Açıklamalarında Avrupa’ya da değinen Kuroda, Avrupa’da ki düşük
enflasyonun BOJ’un %2 enflasyon hedefine ulaşmasını zorlaştırması olasılığını görmediğini ve Avrupa’nın küresel
ekonomide deflasyona yol açması endişesi duymadığını da vurguladı.

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.
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Grafik 1: Japonya GDP (10 Yıllık)
Japonya Hükümeti, ekonomiyi canlandırmak ve Nisan ayında Tüketim vergilerinde yapılacak artışa karşı önlem almak
ve deflasyonla başa çıkabilmek adına 116 Milyar Dolarlık
teşvik paketini onayladı. Bu teşvik paketi sayesinde Japonya ekonomisinin %2 büyüyeceği ve 600 Bin yeni istihdam
yaratılacağı tahmin edilmekte. Azalan küresel talebin ihracatı olumsuz etkilemesi ve iç tüketimin daralması nedeniyle Japonya ekonomisi uzun süredir zor bir dönemden geçerken, son iki çeyrekte yaşadığı daralma nedeniyle de
resesyonda bulunmaktadır (Grafik 1).
Kaynak:Bloomberg

Teşvik paketinde 2011 depremi ve tsunamisinden etkilenen bölgelerin yeniden inşası, bölge ekonomilerinin
desteklenmesi ve eğitim ve sosyal güvenlik alanındaki yatırımlar bulunuyor. Japonya Başbakanı Abe, ekonomiyi
güçlendirmek adına ihracatı canlandırmak için Japon para birimi Yen’in değeri düşürülerek, Japon mallarını ithal
eden ülkeler açısından daha cazip hale getirilmesi ve dışardaki kazançlarını ülkeye geri soktuklarında karlarının
artmasının sağlanması yoluyla ihracatçıların desteklenmesini hedeflemektedir. Ülke ekonomisinde ki canlanmanın
daha uzun soluklu olabilmesi için ise ihracatın desteklenmesinin yanında iç talebi canlandıracak reformlar yapılması gerektiği de öne sürülüyor. İç talebi canlandırmak adına inşaat, sağlık, perakende satış ve tarımdaki yasal düzenlemelerin gevşetilerek yabancı yatırımcılar için cazip hale getirilmesi gerekebilir.
1997 yılından bu yana Japonya’da ilk kez arttırılacak olan satış vergileri %5’ten %8’e yükseltilecek. Bu artış, ülkenin
büyüme ve TÜFE rakamlarına kısa vadede olumsuz etki yapacak olsa da, ilave genişleyici para politikası ile etkisinin
azaltılmaya çalışılacağına inanıyoruz.
Ölçülü adımlarla varlık alımlarında azaltıma devam edecek olan FED’in bu aksiyonu iyileşen bir ekonomiyi yansıttığından dolayı Japonya ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlı olacağını düşünüyoruz. Bizim anladığımız,
Japonya 2 yıl içinde %2 enflasyon hedefinden sapmaya sebep olabilecek her türlü gelişme karşısında, ihtiyaç doğarsa para politikalarında hızla ve şiddetle değişime gidecektir.

Tablo:2 Japonya Tüketici Fiyatları (TÜFE)
Ağustos 2013

Eylül 2013

Ekim 2013

Kasım 2013

Aralık 2013

Ocak 2014

Şubat 2014

%0.7

%0.9

%1.1

%1.1

%1.5

%1.6

%1.4

Gevşek para politikasının devreye girmesiyle beraber Aralık 2013’ten beri Japonya TÜFE rakamları yükselen bir
trend içerisine girmiş gibi gözükmekte (Tablo 2). Şubat ayında beklenenden yüksek gelen enflasyon kısmen satış
vergisinden kaçınmak için öne çekilen talepten kaynaklandığını düşünüyoruz.

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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Ancak BOJ özellikle Mayıs ayından sonra yapacağı para politikası toplantıları ile düşük enflasyon (yüzde 2
hedefin altında) ve/veya düşük büyüme yaratabilecek her türlü gelişme karşısında ilave teşvik paketileri ve
genişleyici önlemlerle karşılık vereceğini düşünüyoruz (Tablo 3). Bu veri ve beklentiler doğrultusunda özellikle yüksek faizli para birimleri kullanılarak Japon Yen’i satarak “carry trade” avantajını bu sene ön planda
olacağını beklemekteyiz.

TABLO:3 2014 YILI JAPONYA MERKEZ BANKASI TOPLANTI TAKVİMİ
10-11 Mart

7-8 Ağustos

7-8 Nisan

3-4 Eylül

20-21 Mayıs

6-7 Ekim

12-13 Haziran

18-19 Kasım

14-15 Temmuz

18-19 Aralık

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde, Türk Lirası (Grafik 2) ve Brezilya Reali tarafımızdan long olarak teklif edilirken, majörlerde GBP’yi öne çıkartıyoruz. An itibariyle 46 JPY/TRY seviyesinde trade eden TRYJPY’de
alınacak olan long pozisyonlarda ilk hedef 48.34,kırıldığı takdirde 51.46 olabilir. Senelik yüzde 10 civarında
bulunan TRY lehine olan faiz farkı avantajı mutlaka göz önüne alınmalıdır.

Grafik 2: TRY/JPY

Kaynak:Bloomberg
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