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BOJ TOPLANTISI SONRASI
Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) 21 Mayıs Para Kurulu Toplantısı sona erdi.
BOJ politika faiz oranını %0.10’da sabit bıraktı ve aynı zamanda para piyasası operasyonlarını para tabanının yıllık
60—70 trilyon Yen artışını devam ettirecek şekilde uygulayacağını açıkladı.
BOJ Başkanı Kuroda, 15 Mayıs’ta yaptığı konuşmasında BOJ’un açıkladığı 3 yıllık görünüm raporunda ifade edilen
büyüme ve enflasyon verilerine dair tahminlerini teyit etti. GSYH’nın 2014’te %1.1, 2015’te %1.5 ve 2016’da ise
%1.3 artış göstermesini beklediklerini, enflasyonun ise 2014’te %1.3, 2015’te %1.9 ve 2016’da %2.1 olacağını
tahmin ettiklerini belirtmişti. 15 Mayıs’ta açıklanan GSYH çeyreklik bazda 1.5% artış gösterdi, yıllık artış ise %2.7 idi.
Japonya’nın Nisan ayında uygulamaya başladığı satış vergisi artırımının ardından piyasalar BOJ’un ek teşvik paketleri
uygulamasını bekliyordu. Toplantı sonuçları BOJ’dan beklenen ek teşvik paketinin bir süre daha askıda olacağına
işaret ediyor. Satış vergisi artırımı yürürlüğe girmeden Mart ayında hızla artan bir tüketim gerçekleşmiş ve 28
Nisan’da açıklanan Yıllık Perakende Satış verisi bir önceki aya göre %17 artış göstererek %3.6’dan %11’e yükselmişti.
Sanayi Üretimi de beklentilerin altında %0.3 olarak açıklanmıştı.
BOJ, satış vergisi sebebiyle olumsuz etkiler yaşanmadıkça para politikasında değişikliğe gitmeyi planlamadığını
açıklamıştı. BOJ Başkanı Kuroda bugünkü toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda vergi artışı sonrasında talepteki
düşüşün beklentiler dahilinde olduğunu ve vergi artırımının negatif etkilerinin yazın ardından azalacağını tahmin
ettiklerini söyledi. Yıllık Perakende Satış, Aylık Sanayi Üretimi, TÜFE ve Çekirdek TÜFE verileri 29—30 Mayıs
tarihlerinde açıklanacak.
Ekonominin ılımlı şekilde toparlanmakta olduğu fikri genel kabul görürken, toplantıda BOJ Yönetim Kurulu üyesi
Kuich’nin enflasyon hedefinin daha esnek hale getirilmesi, yüzde 2 enflasyon hedefinin orta-uzun vadeli hedef
olarak tanımlanması önerisi 1′e karşı 8 oy ile reddedildi. Toplantıda ayrıca şirket karlarının iyileşmesine bağlı olarak
sermaye harcamalarının ılımlı şekilde arttığına da işaret edildi.
Bugün FOMC toplantı tutanakları
açıklanacak ve FED Başkanı Janet
Yellen’ın konuşması takip ediliyor
olacak. USDJPY paritesinde teknik
olarak baktığımızda üçgenin aşağı yönlü
kırıldığını izliyoruz. Gecelik kapanış
bazında 101.30 desteği ön plana
çıkıyor. Eğer 101.30 desteğinin altında
gecelik kapanış görürsek satış baskısının
artacağını kısa vade için söyleyebiliriz.
Yukarıya baktığımızda ise, orta vadede
paritenin güç kazanabilmesi için 102.35
seviyesinin
üstünde
tutunmamız
gerekmekte (Grafik 1). Bu akşam
21:00’de
FOMC’de
Amerikan
ekonomisine dair verilecek mesajlar
USDJPY
paritesinde
volatiliteyi
arttırabilir.
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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

