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USDJPY TEMEL/TEKNİK GÖRÜNÜM
Geçtiğimiz hafta BOJ’ un aldığı sürpriz teşvik kararına ilişkin Japonya tarafından açıklamalar gelmeye devam ediyor. Dün
Shinzo Abe’nin yaptığı konuşmada BOJ’un ek parasal genişleme politikasını desteklediğini açıklamasının ardından; bugün
de BOJ Başkanı Kuroda’nın açıklamaları piyasalar tarafından yakından takip edildi. BOJ Başkanı dünyanın üçüncü büyük
ekonomisi olan Japonya’nın enflasyonu canlandırmak için aldığı kararın güvenilirliğini vurgularken; deflasyonsal zihniyetin
sonlandırılması gerektiğini de vurguladı. Kuroda açıklamasında fiyatlarda aşağı yönlü risklerin önemli hale gelmesiyle harekete geçmelerinin doğal olduğunu vurgularken; ek parasal genişlemede tahvil alımında bir sınır olduğunu düşünmediğini
açıkladı.
Amerika tarafında ise bugün veri akışı oldukça yoğunken; son yapılan FOMC toplantısındaki kararlara muhalefet olduğunu
açıklayan Minneapolis Fed Başkanı Kocherlakota’nın açıklamaları piyasalar tarafından yakından takip edildi.Kocherlakkota;Fed’in 2015 te faiz artışı yapmasının hata olabileceğini savunurken; enflasyondaki zayıflığın muhtemelen
kalıcı olacağını vurguladı. Zayıf enflasyonun yüksek enflasyon kadar istenilen bir şey olduğunu açıklayan Fed Üyesi; Fed
enflasyonu hedefleri olan %2 enflasyona 2018’e kadar ulaşamayabileceğini belirtti.
Bugün Japonya tarafında açıklanan önemli bir veri bulunamazken; ABD tarafında veri takvimi yoğundu. ABD tarafında açıklanan ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği 220 bin piyasa beklentisinin üzerinde 230 bin olarak gerçekleşirken; ISM İmal
Olmayan Endeks Ekim ayında 58,0 piyasa beklentisinin altında 57,1 olarak gerçekleşti.
Teknik açıdan bakıldığında; yukarı yönlü hareketlerin devamında gün içerisinde denenen 114,88 direncinin üzerinde
115,97 seviyesine kadar yükselişler görülebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 114,30 ve 113,23 destek seviyelerimiz.
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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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