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USDJPY HAFTALIK TEMEL/TEKNİK GÖRÜNÜM
Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Moody’s bu haftanın ilk işlem günü Japonya’nın kredi notunu AA3 ten A1’ e düşürdü. Moody’s kredi
notunu düşürme konusundaki açıklamalarda bulundu. Not indirimine gidilmesinde etkili olan faktörleri; mali açıklara düşürme hedefine
yönelik belirsizliklerin artması, büyümeyi güçlendirmeye yönelik etkinlik ve zamanlama konusundaki deflasyonist baskılar ve bunların sonucunda Japon Devlet tahvilleri faizlerinin artmasıyla borç ödeme gücünün orta vadede azalmasını işaret etti. Japonya’nın görünümün ise
‘durağan’ olduğunu belirledi. Moodys’in açıklamaların ardından USDJPY paritesinde aşağı yönlü sert hareketler gözlemlendi.
Geçtiğimiz hafta ise Japonya Merkez Bankası Üyesi Shirai yaptığı açıklamalar piyasalar tarafından yakından takip edildi. BOJ Üyesi Shirai
yaptığı açıklamada enflasyon hedefinin tutturulması için ek önlemlere ihtiyaç olduğunu belirtirken son canlandırma önlemlerinin enflasyonu yukarı yönlü bir eğilime tutmaya yetecek güçte olmadığını açıkladı. BOJ’un 2014 yılı büyüme tahminini büyük olasılıkla aşağı yönlü
revize edileceğini açıklarken son verilerin ekonomideki kademeli toparlanmayı gösterdiğini söyledi. BOJ’un niceliksel gevşemede ek artışa gitmeyeceğinin altını çizen Shirai; enflasyondaki olumsuz görünüm hakkında da açıklamalarda bulundu. Ekim ayında TÜFE’nin %1
seviyesinin altına gerilebileceğini söyleyen Shirai; enflasyonun beklentilerinin tahminlerinden daha fazla gerilediğini bu yüzden ekonomik
toparlanmanın BOJ’un öngörülerine kıyasla daha kademeli gerçekleşebileceğini açıkladı. Açıklamaları takiben; haftanın son işlem günü
açıklanan enflasyon rakamları Shirai’nın konuşmasını doğrular nitelikteydi. Japonya Ulusal TÜFE yıllık bazda %3,0 beklentisinin altında %
2,9 seviyesinde gerçekleşirken; Ulusal Çekirdek TÜFE yıllık bazda %2,9 piyasa beklentisi dahilinde gerçekleşerek bir önceki döneme göre
azalma kaydetti. Japonya Merkez Bankası’nın 31 Ekim’de yapılan toplantısının tutanakları geçtiğimiz hafta açıklandı. Toplantı tutanaklarının ayrıntılarına göre Banka Yönetim Kurulu’nun 4 üyesi BOJ Başkanı Kuroda’nın gevşeme adımlarını artırma yönündeki önerisine itiraz
etti. BOJ’un bankacılık sistemine enjekte ettiği para miktarının 80 trilyon yene çıkarılma kararı da dörde karşı 5 oy ile alındı.
Japonya Endüstriyel Üretimi % –0,4 piyasa beklentisinin üzerinde 0,2% seviyesinde gerçekleşirken, Perakende Satışlar %1,5 piyasa beklentisinin altında %1,4 seviyesinde gerçekleşti. Japonya Ev Satışları aylık bazda %0,9 seviyesinde gerçekleşirken yıllık bazda %-4,8 seviyesinin altında %-4,0 seviyesinde gerçekleşti.
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Geçtiğimiz hafta ABD tarafında Şükran Günü dolayısıyla haftanın dördüncü işlem günü piyasalar tüm gün tatilken haftanın son işlem
günü erken kapanış yaptı. ABD tarafında geçtiğimiz hafta veri akışına bakılacak olunursa ABD Büyüme tahmini %3,3 piyasa beklentisinin
üzerinde %3,9 seviyesinde açıklanırken verinin paritenin fiyatlanmasında çok etkisi görülmedi ancak ABD Tüketici Şartları Kasım ayında
95,9 piyasa beklentisinin altında 88,7 seviyesinde gerçekleşmesi ve Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişlerinin beklentilerin altında gerçekleşmesiyle birlikte USDJPY paritesinde geri çekilmelere neden oldu.
Haftayı 117,91 seviyesinden açan USDJPY paritesi hafta içinde en yüksek 118,78 ve en düşük 117,24 seviyelerini test ederken haftayı 118,63
seviyesinden kapadı.
Haftanın Ekonomik Takvimi;

Sonuç olarak;
Bu haftaya bakılacak olunursa Japonya tarafında volatilite yaratacak önemli bir veri bulunmazken; ABD tarafındaki açıklanacak olan veriler
paritenin seyri açısından önemli olacaktır. Özellikle haftanın en önemli verileri arasında yer alan ISM İmalat İndeksi ve ADP Tarım Dışı İstihdamın Dolar Endeksinde yaratacağı volatilite pariteye de yansıyacaktır. ADP Tarım Dışı İstihdamın piyasa beklentisine baktığımızda bir önceki dönemde göre artış olması bekleniyor. ADP Tarım Dışı İstihdamının bir beklentiler veya beklentilerin üzerinde açıklanması Dolar Endeksinde yukarı yönlü hareketlere sebep olabilir. Ayrıca Ekim ayının açıklanacak olan ABD Fabrika Siparişleri ve İşsizlik Oranı da piyasalar tarafından yakından takip edilecek veriler arasında yer alıyor. ABD İşsizlik Oranında Kasım ayı için herhangi bir değişiklik olması beklenmiyor
ancak geçtiğimiz hafta büyümede oldukça olumlu bir görünüm sergileyen ABD ‘nin Fabrika Siparişleri bir önceki veriye karşın daha pozitif
bir görünüm sağlayabilir.
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USDJPY Teknik Görünüm

Teknik açıdan bakıldığında 117,75’ seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda 117,27 ve 115,70 seviyeleri test edilebilir.
Yukarı yönlü hareketlerde ise 117,75 seviyesinin üzerinde 119,40 ve 120,70 seviyeleri 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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