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USDJPY GÜN İÇİ ANALİZİ
Bugün sabah saatlerinde BOJ Toplantı sonuçları açıklandı. BOJ rekor düzeydeki parasal teşvikte herhangi bir değişikliğe gitmezken (80 trilyon yen) faiz oranını da 0,10% seviyesinde sabit bıraktı. BOJ Politikalarının kararı bu toplantıda 1’er
karşı 8 oyla kabul edildi. Geçtiğimiz günlerde Japonya Başbakanı Shinzo Abe BOJ’un hedeflerini tutturmak için parasal genişlemeye devam edeceğini umduğunu açıklamıştı.
Yaklaşık 15 senedir resesyon sürecinde olan Japonya’nın canlandırma ve enflasyon hedefleri bu toplantı da yinelendi. Toplantı sonrasında BOJ Başkanı Kuroda’nın açıklamaları piyasalar tarafından yakından takip edildi. Kuroda; pozitif ekonomik döngünün devam ettiğini ılımlı toparlanma trendinin günden güne etkisinin görüldüğünü açıklarken %2 enflasyon
hedefi hakkında da açıklamalarda bulundu. Uzun vadeli perspektifte enflasyon beklentilerinin arttığını bu hedefe ulaşmak
için niceliksel gevşemenin süreceğini belirtti. Ancak şu anlık ek bir parasal genişlemeye ihtiyaç duyulmadığını sözlerine ekledi.
Zayıflayan yen hakkında açıklamalarda bulunan Kuroda’ bu durumun olumlu ve olumsuz yönlerini belirtti. Öncellikle her ek parasal genişlemenin para birimlerinde kayıp getirdiğinin söylemenin doğru olmadığını belirten Kuroda; yendeki
hareketlerin ekonomik gerçekleri yansıttığı sürece etkisinin olumsuz olmayacağını ve genel fiyat eğiliminin buna bağlı olarak değişmediğini belirtti. Ancak genel fiyat eğiliminde bir değişikliğin olması durumunda (zayıflama) BOJ’un enflasyon hedefini tutturmak için düzenleme yapmakta acele etmeyeceğini belirtti.
Veri akşına bakacak olursak Japonya tarafının sakin olduğu günde bugün ABD tarafında açıklanacak olan veriler Dolar Endeksinde hareketliliğe neden olabilir. Yapı Ruhsatları, ÜFE rakamları ve FOMC Toplantı Tutanakları bugün piyasalar
tarafından yakından takip edilecekken; Konut verilerindeki olumlu piyasa beklentisinin yanında ÜFE rakamlarında gerilemenin gerçekleşmesi bekleniyor. TSİ 21:00’da açıklanacak olan 27-28 Ocak tarihinde gerçekleşen FOMC Toplantısının kayıtları da günün en önemli gündemi maddelerinden birini oluşturuyor. Piyasalarda ise FED öncesi fiyatlanmalar görmek
bugün için mümkün olabilir.
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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.
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Teknik Görünüm
Teknik açıdan bakıldığında;60 dakikalık grafiğe baktığımızda üçgen formasyonun oluştuğunu gördüğümüz USDJPY paritesinde yukarı yönlü hareketlerde 120,43 seviyesinin üzerinde 121,41 seviyesine kadar yükselişler görülebilirken aşağı yönlü
hareketlerde fibonacci seviyesi olan 118,27 seviyesi destek olarak karşımıza çıkıyor.
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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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