29 Aralık 2014

USDJPY HAFTALIK TEMEL/TEKNİK GÖRÜNÜM
Geçtiğimiz haftaya baktığımızda Noel nedeniyle dünya genelinde birçok piyasa hafta içinde kapalıydı. ABD tarafında Noel nedeniyle piyasalar 2 gün tatil iken ;Japonya da İmparatorun Doğum günü nedeniyle piyasalar 1 gün boyunca tatildi. Ancak Veri akışı oldukça yoğundu.
BOJ Başkanı Kuroda Japonya’nın en büyük iş lobisi olan Keidanren zirvesindeki konuşma piyasalar tarafından yakından takip edildi. Kuroda deflasyon ve resesyon sürecinde olan Japonya’ya daha fazla yatırım yapmaya çağırırken bu politikayla hızlıca deflasyon sürecinden
çıkılabileceğini ve iş dünyasının kural kitabının yeniden yazılacağını açıkladı. Bu duruma hızlıca ayak uydurup adapte olan şirketlerin kazanacağını ve refaha kavuşacaklarını belirtti. Ayrıca Kuroda dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan Japonya’da bir süredir hakim olan
negatif görünüm ve resesyonu hakkında da açıklamalarda bulundu. Japon ekonomisinin genişleme devrine giriş döneminde olduğunu;
Japon Ekonomisinin daha iyiye doğru yola girdiğine şüphe olmadığının altını çizdi. Resesyon döneminde olan Japonya’yı ele aldığımızda
bu açıklamaların büyük önem taşıdığını söyleyebiliriz. Geçtiğimiz haftalarda erken seçime giden Japonya’da güven oyu alan ve daha büyük çoğunlukla devletin başına geçen Shinzo Abe’nin Abenomi politikasının 2015’te devam ettireceğini bilirken BOJ Başkanı Kuroda’nın
açıklamalarına baktığımızda daha önceki söylemlerinden farklı bir açıklama göremiyoruz. BOJ %2 enflasyon hedefini yinelerken; bu hedefin yakalanması durumunda birçok sayıda şirket ve insana fayda getireceğini ayrıca yendeki yükselişe dayalı riskleri aza indirgeyeceğini
belirtti. Ücret artırımı konusundaki görüşmeleri 2015’ te yakından izleyeceklerinin altını çizen Kuroda petrol fiyatlarındaki düşüşe de
değindi. Japonya’nın son dönemdeki atılan gevşeme adımların petrol fiyatlarındaki düşüşle bir bağlantısı olmadığını açıkladı.
Bu haftanın ilk işlem gününde açıklanan Japon Hükümeti olumsuz görünümün hakim olduğu ekonomiyi desteklemesi açısından 29 milyar
dolarlık ek teşvik paketini onayladı.
Japonya Merkez Bankası para politikasını değiştirmedi.
Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen BOJ toplantısının tutanakları açıklandı. Japonya Merkez Bankası para politikasında değişikliğe gitmedi
ve mevcut politikasını devam ettirme kararı almıştı. BOJ para politikasını değiştirmeyerek 80 trilyon JPY’de sabit bıraktı .Böylece BOJ faiz
oranlarını bir önceki beklentilerle paralel şekilde sabit tutmuş ve %0,10 seviyesinde açıklamıştı. Toplantı tutanaklarına göre BOJ bu kararı 1’e karşı 8 oy ile aldı. Karara BOJ üyesi Kuichi itiraz etti. BOJ ekonomik değerlendirmelerini ve ihracat ve üretim görünümünü yukarı
yönlü revize etti. Japonya Merkez Bankası (BOJ)’nın 18-19 Kasım tarihlerinde yaptığı toplantının açıklanan tutanaklarında BOJ Yönetim
Kurulu’nun bazı üyeleri ek gevşeme önlemlerinin risklerini dile getirdi ve eski politika duruşuna erkenden geri dönüşün Merkez Bankası
politikalarına yönelik güveni sarsabileceğini belirtti.
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ABD’de Mevcut Konut Verileri beklentileri karşılayamadı.

ABD tarafında haftanın ilk günü açıklanan Konut verileri önceki aylarda sürdürdüğü olumlu görünümü devam ettiremedi. Mevcut Konut
Satışları Kasım ayında 5,19M piyasa beklentisinin altında 4,93M olarak açıklanırken bir önceki dönem 5,25M seviyesinin de altında gerçekleşmiş oldu. ABD’de ikinci el konut satışları Kasım ayında %6.1 gerileyerek 4.93 milyon adet olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışları
aylık arz endeksi ise 5.1 seviyesinde kaldı. Verinin açıklanmasının ardından Dolar Endeksindeki sınırlı değer kayıpları paritenin üzerinde
kısa vadeli düşüşe neden oldu. Haftanın ilerleyen günlerinde açıklanan Yeni Konut Satışları da Kasım ayında aylık bazda –1,6% seviyesinde geriledi ve 22K lık geriledi 438K seviyesinde gerçekleşti.

ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyürken; Dayanıklı Mal Siparişleri beklentileri karşılayamadı.
ABD ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde %5 büyüme göstererek %4.3’lük beklentinin üzerinde bir performans sergiledi. Takip edilen
diğer önemli veri seti olan Dayanıklı Mal Siparişleri ise Kasım ayında %0.7 gerileyerek %3,0’lık artış beklentisini karşılayamadı .Büyüme
verisinin beklentilerin çok üzerinde gelmesiyle Dolar Endeksinde yükselişlere neden oldu ve USDJPY paritesinde yükselişler görüldü ve
paritede 120,84 seviyesine kadar yükselişler görüldü.

Japonya Ev Satışları beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Japonya Ev Satışları aylık bazda Kasım ayında %0,2 piyasa beklentisinin üzerinde %0,4 olarak gerçekleşirken; yıllık bazda %–3,8 piyasa
beklentisinin üzerinde %-2,5 seviyesinde gerçekleşti.
Reel Ücretler düşüşünü sürdürüyor.
Geçtiğimiz hafta açıklanan Japonya’nın enflasyon oranına göre düzenlenen reel ücretler yıllık bazda %4,3 gerilerken; gerilememenin 17
aydır devam etmesi ücretler konusundaki sorunların devam etmesine neden oluyor. Aynı hafta BOJ Başkanı Kuroda’nın 2015 tek, ücretler konusundaki görüşmelerin 2015 te yakından takip edileceğini açıklamasıyla konu üzerine yoğunlaşmanın devam edeceğinin sinyallerini veriyor.
Japonya'daki ekonomik zayıflama devam etmekte...
Japonya Ulusal Çekirdek TÜFE Kasım ayında yıllık bazda bir önceki dönem 2,9% olarak gerçekleşmişken; bu dönem %2,7 piyasa beklentisine paralel gerçekleşti. Ulusal TÜFE ise yıllık bazda bir önceki dönem %2,9 iken %2,4 seviyesinde gerçekleşti ve böylece enflasyondaki
yavaşlama görüldü. Enflasyondaki gerilemeyi de göz önüne alacak olursak Enflasyon için önemli bir veri seti olan Perakende Satışlar ve
Endüstriyel Üretimdeki olumsuz tablo devam etti. Perakende Satışlar yıllık bazda Kasım ayında %1,1 piyasa beklentisinin altında %0,4
artış kaydederken; Endüstriyel Üretim 1,0% piyasa beklentisinin altında –0,6 gibi beklenmedik bir düşül kaydetti. Açıklanan verilere bakarak resesyon döneminde olan Japonya'nın bu durumdan çıkmasının zorlaştığı açıkça görülürken; BOJ Başkanı Kuroda’nın konuşması ve
açıklamaları bu durumun tam tersini işaret eder nitelikte.
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Ekonomik Takvim;

Sonuç olarak;
Haftayı 119,58 seviyesinden açan USD JPY hafta içinde en düşük 120,84 ve en yüksek 119,31 seviyelerini test ederek haftayı 120,38 seviyesinden kapadı. Senenin son haftasına girerken Japonya tarafında açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmuyor. ABD tarafında ise ISM
İmalat Endeksi, Tüketici Şartları ve Konut Satışları paritenin seyri açısından önemli olacaktır.
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USDJPY Teknik Görünüm

Bir süredir yükseliş trendinde olan USDJPY paritesinde yukarı yönlü hareketlerde 120,84 seviyesinin üzerinde 122,63 seviyesi
test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 119,09 seviyesinin altına sarkması durumunda 118,50 ve 117,00 seviyelerine kadar
geri çekilmeler gözlemlenebilir.
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Dolar Endeksi Teknik Görünüm

Dolar Endeksi’nde günlük grafikte görülen MACD ve RSI göstergelerinin teyit ettiği uyumsuzluk sonrasında bu seviyelerden
aşağı yönlü hareketin oluşması durumunda aşağıdaki ilk destek seviyesi 21 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 89,128
seviyesi ve bu seviyenin altında 88,970 seviyesi ve 88,230 seviyeleri takip edilebilir.
Yukarı yönlü hareketlerde ise 90,000 direncinin üzerinde kalındığı üzere yükselen trendin üst bandı olan 90,910 seviyesinin üzerinde 92,915 seviyesi takip 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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