24 Kasım 2014

USDJPY HAFTALIK TEMEL/TEKNİK GÖRÜNÜM
Japonya'da hafta başında açıklanan GSYH 3.çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %0,4 gerilerken; yıllık bazda %1,6 küçüldü ve üst üste iki kez
daralma gösterip resesyona girmiş oldu.
Piyasalarda beklenmeyen bu daralma şok etkisi yarattı. Özellikle Japonya Başbakan Danışmanı Honda’nın açıklamaları oldukça dikkat
çekti. Honda ; 1 Nisan 2013 te yapılan satış vergisi artırımının bir hata olduğunu kabul ederken; 31 Ekim’de BOJ’ un ek parasal genişlemeye gitme kararının doğru ama çok geç alınmış bir karar olduğunu söyledi. Honda; 3 Trilyon Yenden daha fazla bir teşvik paketi isteyeceğini açıkladı. Ardından Japonya Başbakanı Shinzo Abe haftanın ikinci gününde açıklamalarda bulundu. Abe konuşmasında Parlamento'yu 21 Kasım’da feshedeceklerini açıklarken; vergi artırımının 18 ay erteleyeceklerini ifade etti. Abe seçimlerde Japonya’yı deflasyondan kurtarmak ve Japonya ekonomisinin büyümesini desteklemesini sağlayacakları Abenomi programına destek isteyeceklerini açıkladı.
Erken seçime gidildiğinde Açıklamaların ardından Yen ‘in değer kaybetmesiyle USDJPY paritesinde geri çekilmeler görülürken; Japonya
hisselerinde Abe’nin parlamentoyu feshetme kararı ve erken seçim kararıyla birlikte yükselişler gözlemlendi. Günü 116,634 seviye sinde
n açan USDJPY paritesi gün içinde en yüksek 117,00 ve en düşük 116,34 seviyelerini test ederek günü 116,87 seviyesinden kapadı.
Japonya Başbakanı 21 Kasımda beklentiler dahilinde parlamentoyu feshetti. Parlamentonun feshinden sonra 14 Aralıkta yapılması planlanan erken seçime gözler çevrilmiş durumda. Erken seçimde güven oyu almak isteyen Abe’nin kamuoyu yoklamalarına göre destekleyenlerin sayısında düşüş olduğu ve seçimin zora girdiği spekülasyonları hız kazandı.
BOJ Basın Konferansında konuşma yapan BOJ Başkanı Kuroda ise ekonomideki politikayı uygun şe-kilde ayarlayacaklarını açıklarken; mali
disiplinini devam ettirmenin önemli olduğunu vurguladı. BOJ’un gevşeme adımlarının ekonomi üzerinde olumlu etkilerinin oldukça fazla
olduğuna dikkat çeken Kuroda; halen 2% enflasyon hedefinin yarısında oldukları henüz bir çıkış tartışmanın çok erken olduğunu açıkladı.
Ancak Kuroda; çekirdek enflasyon ’un %1’in altına gerileyebileceğini de açıklamalarına ekledi.
Geçtiğimiz hafta veri akışı bakımından Büyüme Verisi ve BOJ Başkanı Kuroda’nın konuşmasının dışında Japonya tarafında piyasalarda
hareketlik volatilite veriler yoktu. Japonya tarafında Mevsimsellikten Arındırılmış Ticaret Dengesi –1,02T beklentisinin altında –0,98T
olarak açıklandı. Buna bağlı olarak Japonya da İhracat %9,6 artış gösterirken; İthalat ise %3,4 piyasa beklentisinin altında %2,7 olarak
açıklandı. Ticaret Dengesi ise –1,186 milyar yen seviyesinin altında –710 milyar yen olarak açıklandı.
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Geçtiğimiz haftanın en önemli gündemi olan FOMC Toplantı Tutanaklarının açıklanmasının ardından zayıflayan Japon yenin de etkisiyle
haftalık pivot seviyesi olan 118,98 seviyesini test etti. Geçtiğimiz haftayı 116,55 seviyesinden açan USDJPY hafta içinde en yüksek 118,98
ve en düşük 115,46 seviyelerini test ederken haftayı 117,81 seviyesinden kapadı.

Haftanın Ekonomik Takvimi;

Sonuç olarak;
Bu haftaya baktığımızda kritik bir dönemde olan Japonya’da BOJ Başkanı Kuroda’nın açıklamaları paritede hareketlilik yaratabilecekken
haftanın ilerleyen günlerinde daha çok ABD tarafından açıklanacak olan veriler paritenin fiyatlanmasında etkili olabilir. ABD tarafında bu
hafta açıklanacak olan Büyüme verileri paritenin seyri açısından oldukça önemli olabilir. Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD’de büyüme bir önceki dönem %3.5 büyüme kaydetmişken bu dönem piyasa beklentisi % 3,3 seviyesinde. ABD den gelen büyüme veriş, piyasalar
tarafından yakından takip edilecekken beklentilerin altında gerçekleşmesi durumunda sert paritede sert hareketler gözlemlenebilir.
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Teknik Görünüm
Teknik açıdan bakıldığında; geçtiğimiz hafta görülen en yüksek seviye olan 118,980 seviyesinin bu hafta kırılması durumunda kanalın üst bantı olan 120,00 ve 120,08 seviyeleri test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 117,50 seviyesinin altına
sarkması 115,50 seviyesine kadar geri çekilmeler gözlemlenebilirken bu seviyenin altında 114,00 seviyesine kadar düzeltmeler görülebilir.
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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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