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USDJPY ANALİZİ
BOJ Başkanı Kuroda; bu sabah yaptığı açıklamalarında hükümetin reformlara devam etmesini beklediklerini
ayrıca mali reformlara yönelik güvenin oluşturulmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Kuroda aynı zamanda
bir süredir vergi artırımının ertelenmesi yönündeki spekülasyonlara da yanıt verdi. BOJ Başkanı vergi artırımının ertelenmesi yönünde bir karar alınmadığını açıklarken; dün Japonya’nın üst hükümet sözcüsü Japonya Başbakanı Shinzo Abe ‘nin satış vergisi artırımını ertelemesi yönünde erken seçme gitmeyi değerlendirdikleri yönündeki haberleri reddetmemişti.
Veri akışı açısından baktığımızda bugün Japonya tarafında Üçüncül Sanayi Aktiviteleri %0,9 beklentisinin üzerinde %1,0 seviyesinde gerçekleşti. Amerika tarafına ise Fed Üyelerinin açıklamaları gelmeye devam ediyor.
Fed Üyesi Plosser konuşmasında faiz artırımı hakkında açıklamalarda bulundu. Plosser faizlerin artırımında
geç kalınmaması gerektiğini aksi taktirde kademeli artırırım yerine Fed’i faizleri hızlı artırıma zorlayabileceğini
açıkladı. Plosser’ ın açıklamalarıyla Dolar Endeksi’ndeki sınırlı yükselişlere paralel olarak, USD/JPY paritesinde
sert hareketler gözlenmedi.
Teknik açıdan bakıldığında; yukarı yönlü hareketlerde 115,67 direncinin kırılması durumunda 116,26 direnci
takip edilicekken; aşağı önlü hareketlerde 114,90 ve 113,90 takip edilecek destek seviyeleri olacaktır.
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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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