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USDJPY Analizi
Japonya’da satış vergilerinde Nisan ayında yapılacak olan artış dün itibariyle yürürlüğe girdi.
Yapılan bu artışın ülke ekonomisindeki etkilerinin yakından takip edileceğini ve ülkede ki
büyümeyi ve/veya enflasyon hedefini etkileyecek herhangi bir durumda ise Japonya Merkez
Bankası (BOJ) para politikası stratejilerinde değişikliğe gidebileceği sinyalini de verdi. BOJ
tarafından yapılan yeni bir fiyat araştırmasına göre Japon şirketleri yurtiçinde fiyatların gelecek 12 ayda %1.5 artış göstermesini bekliyorlar. BOJ’un on bin şirketin katılımı ile yaptığı
araştırmaya göre gelecek 3 ve 5 yılda yıllık enflasyon %1.7 seviyesinde gerçekleşecek
(Hedef:2%). Araştırmaya göre büyük imalatçılar gelecek 1 yılda fiyatların %1.1, küçük imalatçılar ise %1.7 artmasını bekliyorlar. Bu araştırmalar doğrultusunda Abenomics’in politikalarının enflasyon konusunda başarıya ulaşıp ulaşmayacağı takip edilmekte. Sabah saatlerinde Japonya’nın parasal tabanı %60.2’lik beklentinin altında %54.8 olarak açıklandı. Bir önceki ay parasal taban 201 Trilyon 322 Milyar Yen seviyesinde bulunurken şimdi 208 Trilyon
592 Milyar Yen’e yükseldi. Japonya’nın parasal tabanının BOJ’un uyguladığı gevşek para politikasının etkisiyle büyümeye devam etmesi bekleniyor. Japonya’da ki olumlu hava (alınan
önlemlerin etkilerinin hissedilir olması) Asya piyasalarına da yansımaya devam ediyor. Bu
sabah Asya piyasalarında Tokyo %1.04 , Shanghai ise %0.56 artıda kapandı . ABD tarafında
ise bugün açıklanacak olan ADP Özel Sektör İstihdam verisi Dolar çaprazları üzerinde etki
gösterebilir ve USDJPY paritesinde volatiliteyi arttırabilir. Bu sabah 103.66 seviyesiyle işlem
görmeye başlayan paritede en düşük 103,60 ve en yüksek 103,94 seviyeleri test edildi. Daha
önceki raporlarımızda da belirttiğimiz gibi USDJPY’de orta vadede 105.00 hedeflenebilir
(Grafik:1).
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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.

