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USDJPY TEMEL/TEKNİK GÖRÜNÜM
Geçtiğimiz haftalarda BOJ süpriz bir kararlara, beklentilerin altında açıklanan enflasyon rakamlarının da etkisiyle, ek parasal
genişlemeye gitmiş; 60-70 Trilyon Yenlik genişleme hedefini 80 trilyon Yen’e çıkarmıştı. Piyasalarda şok etkisi yaratan BOJ,
%2’lik enflasyon hedefindeki kararlığını bir kez daha uyguladığı politikayla göstermişti. BOJ’un açıklamalarından sonra gözler Japonya Başbakanı Shinzo Abe’ye çevrilmişti. Bugün Shinzo Abe’nin açıklamaları piyasalar tarafından yakından takip
edilirken; Abe BOJ’un %2 enflasyon hedefini tutturmak için gösterdiği çabayı takdir etti. Abe; BOJ’un çabalarını sürdürmesini isterken, parasal genişleme adımlarının zamanlamasını çok iyi olarak değerlendirdi.
ABD tarafında ise FOMC toplantısının ardından FED Üyeleri tarafından açıklamalar gelmeye devam ediyor.St.Louis Fed
Başkanı James Bullard; küresel ekonomide Amerika’nın durumunu başarılı bulurken, ABD Ekonomisinin %3 büyüme yolunda olduğunun altını çizdi. Bullard FED ’in son toplantıda aldığı tahvil alım bitirme programını desteklediğini açıklarken; Japonya’nın parasal genişleme politikası üzerine için ise güvenirliliği ve kararlılığı gösterdiğini söyledi.
Veri akışı açısından bakılacak olursa; Japonya tarafında bugün İmalat PMI rakamları açıklandı. Japonya İmalat PMI Ekim ayına göre yükseliş göstererek 52,4 olarak gerçekleşti. ABD tarafında açıklanan Fabrika Siparişleri %-0,6 seviyesinde %–0,4
beklentisinin altında açıklanırken Ekim ayında bu rakam %–10,0 olarak açıklanmıştı. Fabrika Siparişlerinin beklenenden
kötü açıklamasıyla Dolar Endeksi bir miktar değer kaybederken; verinin ardından USDJPY paritesinde düşüşler gözlemlendi. Yarın Japonya tarafında açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmazken; ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği ve ISM
İmal Olmayan Endeks paritenin seyri açısından etkili olacaktır.
Teknik açıdan bakıldığında; USDJPY’ de 113,122 seviyesinin altında 112,57 seviyesi takip edilecekken; 113,10’in üzerinde
tutunması durumunda tekrar 113,70 seviyelerine kadar tepki alımları gelebilir.113,70 direncinin kırılması durumunda ise
114,20 sonraki direnç olarak ön plana çıkacaktır.
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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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