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JPY ÇAPRAZLARINDA TEMEL VE TEKNİK GÖRÜNÜM
USDJPY
Bu hafta yapılan Japonya Merkez Bankası Toplantısında verilen kararda, BOJ Politika faizini %0,10’da
sabit tutarken 60 – 70 trilyon JPY olan parasal taban genişlemesine devam edileceğini belirtti. Açıklanan Ekim ayı raporunda ise Japonya’nın çıktı açığında ikinci çeyrekte ciddi bir büyüme söz konusu olduğu belirtildi. Nisan ayında yapılan satış vergisi artışı ile birlikte arz fazlasına karşılık düşük talep, çıktı açığı yaratırken ihracatta da bir artış gözlenememesi son dönemde Japon ekonomisinde ki zayıflığı ön plana çıkardı. En son gelen Japonya Sanayi Üretimi verisinin de %1,5 gerilemeye işaret etmesiyle BOJ bu
raporda üçüncü çeyrek için Sanayi Üretimi tahminini aşağı yönlü revize etti. Çıktı açığı problemi Tüketici
Fiyat artışını baltalarken Japon ekonomik büyümesini de olumsuz yönde etkiledi. İkinci çeyrekte Japon
ekonomisi yıllıklandırılmış bazda %7,1 gerilerken tüketim ise %5,1 geriledi. Raporda belirtildiği üzere,
BOJ yakın dönem Çekirdek Enflasyon görünümünü yıllık bazda %1,25 olarak belirlerken gelecek aylarda
enflasyon oranının %1’lerin altına düşebileceğinin altını çizdi.
Geçen hafta Cuma günü açıklanan Amerikan Tarım Dışı İstihdam verisinin piyasa beklentisinin oldukça
üzerinde 248.000 olarak gerçekleşmesi, ve FED Üyelerinin açıklamalarında altı çizildiği üzere faiz artırımı için Varlık Alım Programının bitirilmesinden itibaren “kayda değer bir zaman” ifadesinin kaldırılması
gerektiğinin vurgulanması ve FED üyelerinin çoğunluğunun en geç 2015 ortalarını faiz artırımı için uygun bulması piyasalarda Dolara diğer para birimleri karşısında değer kazandırırken Dolar Endeksinde
yukarı yönlü hareketleri destekledi. Ancak, Çarşamba günü açıklanan FED Toplantı Tutanakları istihdam
piyasasının iyileşmesinden çok küresel büyümedeki yavaşlığın ve Dolardaki değerlenmenin Amerikan
ekonomisine zarar verebileceğini ortaya koydu. Bununla birlikte Dolar Endeksinde görülen geri çekilmeyle endeks 84,937 seviyesini test etti ve doların EM’ler dahil diğer para birimleri karşısında değer
kaybettiğini gördük.
Ancak, uzun vadede bakıldığında, Amerika tarafında faiz artırım zamanının yaklaşması ile birlikte Japonya Başbakanı Abe’nin borçları kapatmak adına satış vergisi zammının ikinci adımını gerçekleştirerek %
8’den %10’a çıkaracağını beklemekteyiz. Satış vergi zammının Japonya’da yerel talebe olan negatif etkileri gözlenirken yapılacak ek bir zam, Japonya Merkez Bankası’nın en geç Ocak ayında ek bir genişleme
paketi ihtiyacına sokacaktır ki bu durum JPY’nin Dolar karşısındaki zayıflığını artıracaktır.

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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Haftalık bazda bakıldığında ise FED Üyelerinin güvercince açıklamaları nedeniyle USDJPY’de gördüğümüz geri çekilme bu hafta boyunca devam edebilir. Günlük grafikte bakıldığında 3 Nisan 2013’ten beri
devam eden yukarı yönlü kanalın üst bandında 110,29 seviyesinin test edilip kırılamadığı paritede aşağı
yönlü hareketlerin devamında 50 günlük hareketli ortalamanın da geçtiği 106,10 seviyesi önemli bir
destek olacaktır.
Uzun dönemde bu seviyenin kırılmasıyla trendin alt bandı olan ve 200 günlük hareketli ortalamanın
bulunduğu 103,80 seviyesinden tepki alımlarıyla karşılaşılabilir. Alımlar doğrultusunda yukarıdaki yeni
tepe noktası 111,50.

GBPJPY
İngiltere tarafında ise geçen hafta gerçekleştirilen Para Politikası Toplantısında Varlık Alım Programı
375 milyar Sterlin’de sabit bırakılırken politika faizinde değişikliğe gidilmedi. Global ekonomik koşullara
baktığımızda beklentimiz gelişmiş ülke merkez bankalarının FED’i takip etmesi yönünde. FED’in faiz artırımının gerçekleşmesinin ardından piyasada gözler İngiltere tarafına çevrilecektir ki İngiltere Merkez
Bankası’ndan da faiz artırımı beklentisinin fiyatlandığı bir piyasada Sterlin’de güçlenme görülebilir.

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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Haftalık bazda bakıldığında, 19 Eylül’de test ettiği 180,39 seviyesinden sonra aşağı yönlü hareketlerin
başladığı paritede 200 günlük hareketli ortalamanın da geçtiği 171,21 kritik destek seviyesinden tepki
alımlarıyla karşılaşılabilir. Bu seviyeden dönüşlerde trendin üst bandı olan 179,36 seviyesine yükselişler
görülebilir. Bu seviyenin kırılması halinde ise 183,82 test edilebilir.

EURJPY
Euro Bölgesi’nde ekonomik toparlanmanın zayıf olmasıyla birlikte deflasyon tehdidinin ortadan kaldırılması adına alınan önlemlerin uzun bir süre daha devam edeceği açık. Ancak, Yen’deki zayıflığı düşünecek olursa uzun dönemde tüm JPY çaprazlarında yukarı yönlü hareketler görmek mümkün. Ancak, Euro’nun zayıflığı dolayısıyla EURJPY’de bu yükseliş diğer çaprazlara göre daha sınırlı kalacaktır.

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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EURJPY’de 19 Eylül 2014’ten beri devam eden aşağı yönlü kanalda hareketinin devamında 135,09 desteği öne çıkabilir. Bu seviye kırıldığı takdirde134,26 önemli bir destek oluşturacaktır. Buradan alımların
görülebileceği paritenin yukarı yönlü hareketinde trendin üst bandı olan 136,44 test edilebilir.

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.

