01 Aralık 2014

USDJPY ANALİZİ
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s , Japonya’nın Kredi notunu indirdi.
Kuruluş, Kredi notunu AA3’ten A1’e indirdi.
İndirmesine dair sunmuş olduğu gerekçelerine baktığımızda, Japonya’da politika yapıcılar istikrarı sağlarken büyümeyi teşvik etmenin gerilimi arasında kaldıklarını belirttiler. Ülkedeki mali açığın azaltılması hedefinin ulaşılabilirliği konusunda artan
belirsizlik, büyümeyi güçlendirici politika tedbirlerinin zamanlaması ve etkinlikleri konusundaki belirsizliklerde indirmesinin
sebepleri arasında gösterilirken, Japon devlet tahvili getirilerinde artan risk ve orta vadede azalan borç ödeme yeterliliğinin
kredi notunun indirilmesinde etkili olduğunu vurguladı.
Teknik olarak incelediğimizde, haberin ardından USDJPY paritesi 118.90 seviyesinden 118.20 seviyesine kadar geriledi.
Parite 118.20 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Destek seviyelerimiz, 117.97 ve 117.69 olarak takip edilecek.
118.42’nin üzerinde ise 118.70 seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir. Dolar endeksinde ki tabloda USDJPY paritesinin seyri açısından önemli görülmekte. Japonya’nın kredi notunun indirilmesinin ardından 88.00 seviyesine kadar sarkma
görüldü ve şu anda yukarı yönlü hareketlerle Dolar endeksinin toparlanmaya başladığını söyleyebiliriz. Dolar endeksinde
88.50 seviyesinin üzerinde işlemler kalıcı olursa endekste yukarı yönlü hareketlerin devamı gelebilir.
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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.
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