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USDJPY HAFTALIK TEMEL/TEKNİK GÖRÜNÜM
İki ay önce rekor teşvik uygulayan BOJ yılın son toplantısında rekor düzeydeki teşvikte herhangi bir değişikliğe gitmezken; faiz oranlarını
%0,10 seviyesinde sabit tuttu. Günden güne zayıflayan petrol fiyatların global etkisinin en çok görüldüğü ülkelerden biri olan Japonya'da
enflasyon açısından olumsuz seyir devam etmekte. Gerileyen petrol fiyatları deflasyon sürecinde olan Japonya’nın enflasyonu canlandırma çabalarının önüne engel koyar nitelikte. Düşük petrol fiyatlarının aşağı yönlü baskıladığı enflasyon oranlarını engellemek için ek teşvik paketine yönelmek istemezken; petrol fiyatlarının gelecek günlerdeki seyri BOJ’u bu kararından farklı bir yola itebilir. Faiz kararının
açıklanmasının ardından BOJ Başkanı Kuroda’nın açıklamaları piyasalar tarafından yakından takip edildi. Geçtiğimiz haftanın gündemi
olan Rusya Merkez Bankasının bir gece faizleri %10,5 den %17 ye çıkarması ve petrol fiyatlarının düşüşüyle doğrudan etkilenen Ruble’nin değer kaybının önüne geçmesi ile ilgili yaptırım hakkında açıklamalar yapıldı. Rusya’daki bu durumun Japonya ekonomisinde doğrudan bir etkisi olmayacağını açıklayan Kuroda;Rusya’nın 1998 de yaşadığı krizin tekrarlanacağının düşünmediğini belirtti. Toparlanma
sürecinde olan Japonya’yı petrol fiyatlarının düşmesinin olumlu olacağı görüşünde olan Kuroda; aynı zamanda açıklamalarında halen
hedefleri olan %2 enflasyon oranından şaşmadıklarını ve bu tabloya 2015-2016 mali yıllarda ulaşacaklarını inandıklarını belirtti. Nisanda
yapılan satış verdiğinin olumsuz etkilerinden kademeli olarak kurtulduğunu söyleyen Kuroda’ geçtiğimiz hafta açıklanan Tankan verilerinin buna örnek olduğunu belirtti. Tankan Bütün Büyük Sanayilerin Sermaye Harcamaları %8,0 beklentisinin üzerinde %8,9 seviyesinde
gerçekleşirken; Tankan Bütün Küçük Sanayilerin Sermaye Harcamaları %-7,3 piyasa eklentisinin üzerinde %–6,7 seviyesinde gerçekleşmişti. Tankan Büyük İmalatçılar Listesi 13 piyasa beklentisinin altında 12 olarak açıklanırken; Tankan Büyük İmalatçı Olmayanlar Listesi 12
piyasa beklentisinin üzerinde 16 olarak gerçekleşmişti. Shinzo Abe’nin geçtiğimiz hafta yeniden seçilmesiyle birlikte daha da güçlenen
hükümet hakkında da açıklamalarda bulunan BOJ Başkanı; hükümetin mali açık hedefini karşılamak için gereken adımları atmaya devam
edeceğini de sözlerine ekledi. Kısacası BOJ’un enflasyon hedefinde bir değişiklik yok ve BOJ hala eski açıklamalarını destekler nitelikte
görüşlerini belirtmeye devam ediyor. Deflasyon sürecinden bir an önce çıkmayı hedefleyen BOJ önümüzdeki haftalarda kararlarına
devam edebilir görüşü hala sürüyor çünkü hafta içinde Japonya Ekonomi Bakanı Akari Amari’den gelen açıklamalara göre yeniden seçilmesinin hükümetin ardından canlandırmaya yönelik 27 Aralık’a kadar acil alınacak olan Ekonomik adımlar tamamlanacak olduğunu açıklaması bu beklentiyi daha da güçlendiriyor. Japonya İthalatı yıllık bazda %1,1 piyasa beklentisinin altında %–1,7 seviyesinde azalırken;
İhracatı yıllık bazda %6,3 piyasa beklentisinin altında %4,9 seviyesinde açıklanırken; önceki Ticaret Dengesine göre Kasım ayında daha
negatif bir tablo hakim.
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Geçtiğimiz haftanın gündemine olan FOMC toplantısından sonra yüksek volatilitenin yüksek olduğu bir haftayı geride bıraktık diyebiliriz.
ABD Merkez Bankası bugün sonuçlanan toplantısında faiz oranını %0.25’te bıraktı. FED faiz artırımı konusunda ihtiyatlı olacağını açıklarken, faizlerin ne zamana artırılacağına yönelik sabırlı olunacağı açıklandı. FED yetkililerinden 15’i ilk faiz artırımının 2015 yılında, 2si ise
2016 yılında gelmesini bekliyor. FED Başkanı Janet Yellen karar sonrası yaptığı açıklama Dolar Endeksinde yükselişlerin görülmesiyle
USDJPY paritesinde sert hareketler görüldü.
Haftayı 118,81 seviyesinden açan USDJPY paritesi hafta içinde en yüksek 119,63 ve en düşük 115,56 seviyelerini test ederek haftayı 119,50
seviyesinden kapadı..
Ekonomik Takvim;

Sonuç olarak;
Hafta geneline baktığımızda Japonya tarafında açıklanacak en önemli veri Endüstriyel Üretim ve Perakende Satışlar olacaktır. Ancak
resesyon sürecinde ve deflasyonist baskının etkili olduğu Japonya da bu iki veri açısından görünüm olumsuz diyebiliriz .Çünkü enflasyon
için önemli bir veri seti olan Perakende Satışlar yıllık bazda bir önceki dönem %1,4 iken bu dönem piyasa beklentisi %1,2.Endüstriyel Üretimde ise görünümü resesyonun etkisi oldukça hissediliyor.. Bir önceki dönem %0,4 iken Kasım ayında piyasa beklentisi %-0,6 .Bu hafta
paritede daha çok ABD tarafından açıklanacak olan verilerin etkisini görebiliriz. Amerika tarafında önemli verilerin açıklandığı haftada
çeyreklik bazda açıklanacak olan büyüme rakamları ve Çekirdek Dayanıklı Malların Siparişleri yüksek volatilitelere sebep olabilir. Son
dönemde ABD tarafında ABD ekonomisinde beklentilerden olumlu bir tablo çizildiğinden Büyüme ve Çekirdek Dayanıklı Malların Siparişleri (Kasım) verileri beklentilerden olumlu gerçekleşebilir.
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USDJPY Teknik Görünüm

Teknik açıdan bakıldığında 120,50 seviyesinin kırılması durumunda 121,85 ve 123,50 seviyeleri takip edilecekken; parite
120,50 seviyesini kıramaz ise 118,50,116,50 ve 115,65 takip edilecek hedef seviyelerimiz olacaktır.
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Dolar Endeksi Teknik Görünüm
Dolar Endeksinde bu hafta 89,800 seviyesinin altında kalındığı sürece 89,560 ve 89,260 seviyelerine kadar düzeltmeler
gerçekleşebilir ve 88,160 seviyesi kırılmadığı takdirde yükselen trend bozulmaz. Bu düzeltme seviyelerinden geri dönüşlerde ise 90,530 ve 91,110 seviyeleri test edilebilir.
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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:
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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