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Japonya Haftalık Temel/Teknik Görünüm
Geçtiğimiz hafta başında BOJ Başkanı Kuroda yaptığı açıklamada Japon Ekonomisinde ki ılımlı toparlanmaya dikkat çekerken vergi
artışının etkisinin azaldığını belirtti. Çekirdek TÜFE’nin yavaş yavaş artmaya başlayacağını belirten Kuroda, Yendeki zayıflığın ekonomiye olumlu yansıdığının da altını çizmişti. Haftanın son işlem gününde BOJ beklenmedik bir karar alarak Basın Konferansında yeni
bir teşvik adımı atarken; Banka tarafından yapılan açıklamalar ve alınan kararlar piyasalarda şok etkisi yarattı.
Japonya Merkez Bankası Nisan 2013’te ilk kez ekonomisinin toparlanması ve enflasyon hedefleri 2% ‘ye ulaşmak için parasal
genişleme politikasını başlatmıştı. BOJ deflasyonun üstesinden gelmek ve hedeflerine ulaşmak için her türlü para politikasını
uygulayabileceğini savunmuştu. BOJ İlk kez Nisan 2013 ten beri geçtiğimiz hafta sürpriz bir kararla parasal genişlemesini artırdı ve aynı zamanda riskli varlık alımlarını yükselteceğini açıkladı. BOJ 60-70 trilyon yenlik genişleme hedefini 80 trilyon yene
çıkarmayı 4 e karşı 5 oyla kabul etti. BOJ aynı zamanda gayrimenkul yatırım fonu alımını 90 milyar yen artıracak. Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyonu aşağı yönlü baskıladığının altını çizdi. BOJ Başkanı Kuroda ise yaptığı açıklamada alınan kararların
ve gevşeme adımlarının ilk amaçlarını deflasyonist fikirleri tersine çevirebilmek olduğunu açıkladı.Fed’in varlık alımını son 15
milyar dolarlık kesintiyle durdurduğu haftada BOJ parasal genişleme uygulayarak ve hisse-varlık fonlarını 3 katına çıkaracağını
açıklayarak Fed’ den ayrı bir yol çizmiş oldu. Birçok ekonomik zorluklarla ve resesyon riskleriyle boğuşan Avrupa Merkez Bankasının nasıl bir yol haritası çizeceği ise piyasalar tarafından merak konusu.
BOJ’un parasal genişlemeyi açıklamasının ardından piyasalarda volatilite oldukça arttı. Avrupa borsaları güne yükselişle başlarken; Nikkei‘de büyük sıçrayışlar görüldü. Günü 15817,14 seviyesinden açan Nikkei gün içinde en yükse k 16533,91 ve en düşük
15817,14 seviyesini test ederek günü 16413,76 seviyesinden kapadı. Özellikle haftanın son işlem günü açıklanan ek parasal genişlemenin etkisiyle Nikkei hafta boyunca 6,55% artış gösterdi.
Piyaslarda canlanmaları görülürken; Yen’de dolar karşısında sert düşüşler görüldü. USDJPY günü 109,28 seviyesinden açarken gün
için-de en yüksek 112,48 ve en düşük 109,17 seviyelerini test ederek günü 112,32 seviyesinden 2,78% artışla kapamış oldu.
Japonya’da İşsizlik Oranı yükseldi
Japonya’da Mevsimsel Etkilerden Arındırılmış rakamlarla İşsizlik oranı Eylül ayında 3.6% seviyesine yükseldi. Ağustos ayında
yüzde 3.5 olan İşsizliğin Eylül ayında yüzde 3.6'ya yükselmesi bekleniyordu. Japonya’da İstihdam seviyesine işaret eden veri
eylül ayında son 3 yılın ilk düşüşünü yasadı .Bu durumda Nisan ayında gerçekleştirilen vergi artırımlarının ekonomiye yansımaya başlamasının etkili olduğu ifade edildi.
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Japonya Enflasyonda negatif görünüm çizdi.
Japonya İstatistik Kurumu’nun açıkladığı rakamlara göre Çekirdek TÜFE yıllık bazda 3,0% açıklanırken; TÜFE yıllık bazda bir önce-ki
dönem 3,3% ‘ün altında 3,2% olarak açıklandı. Tokyo Çekirdek CPI ise bir önceki dönem 2,6% olarak gerçekleşmişti ancak bu dönem 2,5% olarak açıklandı. Tokyo CPI ise 2,7% beklentisinin altında 2,5% olarak gerçekleşti.
Japonya’da Sanayi üretimi ve Perakende Satışlar beklentileri aştı
Japonya’nın sanayi üretimi, şirketlerin Nisan’daki satış vergisi artışının olumsuz etkilerinden sonra dönem en büyük yükselişini
kaydetti. Japonya Endüstriyel Üretim aylık bazda 2,2% beklentisinin üzerinde 2,7% olarak gerçekleşti. Japon Perakende Satışlar
beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Japon Perakende Satışlar 0,6 piyasa beklentisinin oldukça üzerinde olarak %2,3 artış gösterdi.
Ev Satışları olumsuz gerçekleşti.
Geçtiğimiz hafta açıklanan Ev Satışları yıllık bazda ve aylık bazda beklentilerin altında gerçekleşti. Ev Satışları yıllık bazda -4,3%
beklentisinin altında -5,6% olarak açıklanırken; aylık bazda 1,9% dan 1,5% e geriledi.

Ekonomik Takvim

Sonuç olarak;

Özetle hem Japonya hem de Dünya gündemine oturan BOJ’un parasal genişlemedeki kararlarını piyasalara geçtiğimiz haftanın son
günü yön verdi diyebiliriz. Deflasyonla mücadelenin günden güne zorlaşması ve 2% lik enflasyon hedefinden uzaklaşılmasının bu kararın alınmasındaki en etkili faktörler. Dolar ise FED faiz oranının artırması spekülasyonları; BOJ’un ek parasal genişlemeye gitmesi ve
AB’nin teşvikleriyle yen karşısında son yılların en yüksek seviyelerini gördü .Bütün bu majör faktörlerin etkisiyle doların yen karşısındaki
yukarı yönlü hareketlerinin devamı olabilir. Veri akışı açısından baktığımızda oldukça sakin bir hafta geçirecek olan Japonya’da; haftanın ikinci işlem günü açıklanacak olan İmalat PMI verisi piyasalar tarafından takip edilecektir.
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Teknik Görünüm
Teknik açıdan bakılırsa USDJPY paritesinde 112,00 seviyesinin üzerinde 115,20 seviyesi takip edilicekken;112,00 seviyesinin kırılması durumunda 110,10 ve 109,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Nikkei’de ise 16,400 seviyesinin üzerinde 17,380 seviyesi takip edilecekken; 15,500 seviyesinin aşağısında 15,000 seviyesini test edebilir.
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Bu rapordaki veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız kaynaklardan derlenmiş olup, 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.
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 bura da yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”
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