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USDJPY HAFTALIK TEMEL/TEKNİK GÖRÜNÜM
Geçtiğimiz hafta BOJ ve BOJ Üyeleri tarafından yapılan açıklamalar piyasalar tarafından yakından takip edilirken gelen açıklamalr piyasalarda hareketliliğe sebep oldu. Japonya tarafında erken seçime gidilme spekülasyonları ve satış vergisindeki artırımın ertelenme ihtimali
piyasalarda yer almaya devam ediyor.
BOJ Başkanı Kuroda; geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarında hükümetin reformlara devam etmesini beklediklerini ayrıca mali reformlara
yönelik güvenin oluşturulmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Kuroda aynı zamanda bir süredir vergi artırımının ertelenmesi yönündeki spekülasyonlara da yanıt verdi. BOJ Başkanı vergi artırımının ertelenmesi yönünde bir karar alınmadığını açıklarken; Japonya’nın üst
hükümet sözcüsü Japonya Başbakanı Shinzo Abe ‘nin satış vergisi artırımını ertelemesi yönünde erken seçme gitmeyi değerlendirdikleri
yönündeki haberleri reddetmemişti. Onun dışına Kuroda süregelen konuşmalarında BOJ’un hala esnek para politikasını yönlendireme
kabiliyeti olduğunu politikalarda ihtiyaç duyulan düzeye kadar müdahalelerin devam edeceğini açıkladı. BOJ Üyesi Kawaii ise Japonya
Başbakanı Shinzo Abe’nin Vergi Artışını ertelememesi gerektiğini açıklarken; bir diğer üye Miyao fiyatlara yönelik aşağı yönlü risklerin
artığını açıklarken özellikle satış vergisi konusunun hükümete kalmış bir mesele olduğundan yorum yapmayacağını açıkladı.
Japonya’da 1 ile 20 Ekim tarihleri arasında dış ticaret açığı 456.37 milyar Yen seviyesinde gerçekleşti. Cari açık böylece bir önceki yılın
aynı dönemine göre %1.4 düşüş göstermiş oldu. Japonya’da dış ticaret açığı Ekim ayında %0,1 artarak 714,5 milyar Yen’e ulaştı. Tüketici
güveni ise önceki üç ayda da olduğu gibi düşüş gösterdi ve 38,9 olarak gerçekleşti.
Haftaya başlarken ise Japonya’da olumsuz görünüm hız kazandı. Japonya ‘da hafta başında açıklanan GSYİH yıllık bazda daralma göstererek 2,1% seviyesinin altında -1,6% olarak gerçekleşti. Çeyreklik bazda ise 0,5% beklentisinin altında -0,4% olarak gerçekleşti. Piyasalarda
verinin açıklanması piyasalarda volatilite artarken; USDJPY paritesinde Yen’in güç kazanmasıyla düşüşler görüldü. Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin Danışmanı Etsuro Honda ise 3 trilyon yenlik bir programın uygun olacağını ve hane halkına doğrudan destek sağlaması için
çocuk bakımı ve diğer önlemlere gitmesi gerektiğini belirtti. 1 Nisan 2013 de uygulanan satış vergisi artırımının hata olduğunu açıklayan
Başbakan Danışmanı BOJ’un daha fazla genişlemeye gitmesinin bu koşullarda sürpriz olmayacağını açıkladı. Ekonomideki zayıflamaya
karşı müdahale edilmesinin doğal olduğunu açıklarken; teşvik paketine en kısa zamanda gidileceğini açıkladı. Açıklamaların ardından Yen
yükselişe geçerken USDJPY Paritesinde düşüşler gözlemlendi ve Japonya Borsasında düşüşler gözlemlendi.
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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’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.

Geçtiğimiz haftayı 114,37 seviyesinden açan USDJPY hafta içinde en yüksek 116,82 ve en düşük 113,86 seviyelerini test ederken haftayı
116,30 seviyesinden kapadı.
Haftanın Ekonomik Takvimi;

Sonuç olarak;
Japonya tarafında satış vergisi artırımının ertelenmesi konusundaki tartışmalar hız kazanırken; Hafta içinde yapılacak olan BOJ Basın Konferansı sonrasında gelecek olan açıklamalar piyasalarda volatiliteye neden olabilir. BOJ Basın Konferansı dışında hafta içinde Japonya tarafında paritenin seyri açısından çok önemli bir veri bulunmazken; ABD tarafından gelecek olan veriler paritenin volatilitesinde etkili olabilir. ABD
tarafında açıklanması beklenen Enflasyon ve Fed İmalat Listesi piyasalar tarafından yakından takip edilecek veriler arasında yer alıyor.
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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’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.

Teknik Görünüm
Teknik açıdan bakıldığında Dolar Endeksinde 88,29 tepesinin aşılması durumunda 89,00 ve 89,30 direnç seviyelerine kadar yükselişler görülebilir. Dolar Endeksinde yükselişlerin görülmesi durumunda USDJPY paritesinde 115,50 seviyesinin üzerinde tutunma
sağlanırsa 117,90 seviyesine kadar yukarı yönlü hareketler gözlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise ; 114,80 seviyesinin altında
2013 başından beri devam eden yükselen trendin üst bantına geri çekilmesi durumda parite 113,90 ve 113,00 seviyelerini test
edebilir.
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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’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.

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.

ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Barbaros Mah. Al Zambak Sok. No:2
Varyap Meridyan Sitesi A Blok Kat:16
Batı Ataşehir İstanbul/Türkiye

4

