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USDJPY GÜN İÇİ ANALİZİ
Sabah saatlerinde Japonya’da Tüketici Fiyatları açıklandı. Verilere göre Mart ayında Çekirdek TÜFE %1.3 oranında artış gösterdi. Piyasalarda beklenti %1.4 oranındaydı. Manşet TÜFE ise yıllık bazda %1.6, aylık bazda ise
%0.3 olarak beklentiler doğrultusunda açıklandı. Tokyo’da Nisan ayı enflasyon rakamlarına baktığımızda ise,
Çekirdek TÜFE %2.7 oran ile 1992’den bu yana en büyük artışı kaydetti. Bir önceki ayın rakamına baktığımızda
ise %1.0 olan Çekirdek TÜFE’de bu ay yaşanan hızlı yükselişin etkilerinde, Japonya’da Nisan ayında başlayan
satış vergisindeki artış ve Japonya Merkez Bankası (BOJ) ‘un teşviklerinin desteğini görebiliriz. Tokyo’da Genel
TÜFE ise yıllık bazda %1.3’den %2.9’a yükselirken, aylık bazda %2 olarak açıklandı. Açıklanan enflasyon rakamları %2 enflasyon hedefi olan Japonya için önemli bir veri seti olarak görülmekte ve hedefe doğru yaklaşıldığını
göstermektedir.
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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
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tercihlerinize uygun olmayabilir.
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Bu hafta piyasaların genelinde sakin bir veri akışı hakimdi. Ancak haftaya yoğun bir gündem piyasaları bekliyor.
Hem Amerika Merkez Bankası (FED- 29&30 Nisan) hem de Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) “30 Nisan” tarihindeki toplantıları, piyasalar tarafından yakından takip edilecek. BOJ’un 8 Nisan’da sonuçlanan toplantısında ise,
para politikasında değişikliğe gitmezken, BOJ Başkanı Kuroda açıklamalarında, satış vergilerindeki artışın etkilerini
gözlemlemeye devam edileceği ve bu sebeple de ek teşvik paket hazırlıklarını bir süre daha askıya aldığını belirtmesinin ardından Japon Yeni değer kazanmaya başlamıştı. Haftaya yapılacak toplantıda BOJ’un açıklamaları
Japonya ekonomisi açısından önemli olacaktır. Kurum olarak BOJ’un ek teşvik paketi hazırlığını bir süre daha bekleteceğini öngörüyoruz. Toplantı sonrası 2 Mayıs’ta Japonya İşsizlik Oranı ve 15 Mayıs’ta da Büyüme verisi açıklanacak.
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Amerika tarafında bugün Michigan Hassasiyeti verisi bekleniyor. Beklenti 83.0 puan. Beklentinin üzerinde gelmesi
Dolar tarafında olumlu algılanabilecekken, USD/JPY paritesinde yukarı yönlü hareketler görebiliriz. USD/JPY paritesinde kısa vadede 102.08 destek, 102.50 direnç seviyesi olarak takip edilecek. Ancak ‘carry’ anlamında ise orta/
uzun vadede 105 YEN/USD hedefimiz geçerliliğini korumaktadır.
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