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Arjantin pesosu
Brezilya reali

Kolombiya pezosu
Şili pesosu

Meksika pesosu
Peru solu
Çin yuanı

Malezya ringiti
Filipin pesosu

Singapur doları
Tayland bahtı
Tayvan doları

Hindistan rupisi
Kore wonu
Bulgar levi

Çek korunası
Mısır paundu
Macar forinti
İsrail shekeli

Polonya zlotisi
Rus rublesi

Türk lirası
Güney Afrika randı

Endonezya rupisi
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ÇEKİNCE: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak 

yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler 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 sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya 

kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin 

alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz. Kaldıraçlı işlemler bülteninde incelenen ürünlerin tamamının veya bir kısımın HALKFX ürün yalpazesinde bulunmayabileceğini hatırlatırız. 
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Gözler Avrupa Merkez Bankası’nda: euro G10 ve EM FX’lere karşı değer 

kaybediyor. Perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası kararına odaklanılan ortamda 

euronun ‘Jakson Hole’ toplantısından bu yana genel olarak satış yönünde 

fiyatlandığını izliyoruz. Enflasyonun beklentiler dahilinde ‘zayıf’ kaldığı, Ağustos 

ayında endüstriyel aktivitenin bir yılın en düşüğüne gerilediği (Temmuz/Ağustos: 

51,8/50,7<öncü: 50,8) Euro Bölgesi ekonomisinde Almanya kaynaklı olumsuzluklar 

devam ediyor. Almanya PMI imalat endeksinin Ağustos öncü rakamdan (52,0-

Temmuz: 52,4) 51,4’e (nihai rakamda), on bir ayın en düşüğüne, sert gerilemesinde; 

düşen aktivite ortamında artan satın alma ve istihdam kesintilerinin etkili olduğu ve 

jeopolitik risk unsurlarında kalıcı bir çözüm olmadığı süre bu kesintilerinin süreceği 

düşünülüyor. 

 

Türk lirasındaki güçlenme ‘lira sat-won al’ ikili işlemimizin getirisini sınırladı: 

Avrupa Merkez Bankası’nın ‘ek gevşeme’ adımlarını USD/TRY ‘uzun’ 

pozisyonumuzu gözden geçirmek üzere izliyoruz. Türk lirası, EM FX’lerin dolar 

karşısında karışık, değer kaybı eğilimiyle zayıf seyrettiği geçen hafta: i) TCMB’nin 

politika faizinde indirime gitmemesi ii) açıklanan yeni kabinenin ekonomi yönetimine 

ilişkin endişeleri hafifletmesiyle %0,6 değer kazanarak realin ardından (real: %1,9: 

yaklaşan seçimler) en çok satın alınan ikinci EM FX olarak dikkat çekti. Avrupa 

Merkez Bankası’nın EM FX’lerde değer kazancını destekleyebilecek adımlarını, 

‘USD/TRY’ uzun pozisyonumuzu kapatmak yönünde değerlendirip ‘izlemeye’ 

geçebiliriz.  

 

Ancak orta vadeli bakışta, TCMB ve küresel belirsizlik ortamı kaynaklı ‘risklerin’ lira 

üzerindeki baskıyı sürdürebileceği, liradaki oynaklık ve kırılganlığın devam 

edebileceği ‘zayıf lira’ fiyatlamasını ‘lira sat-won al’ ikili işlemimizin devamı 

noktasında ‘olumlu’ izliyoruz. Her ne kadar Avrupa Merkez Bankası’ndan gelişmekte 

olan ülke varlıklarının değer kazancını destekleyebilecek hamleler gelmesi 

durumunda, lirada devam edebilecek yükseliş, ikili pozisyonumuzu ‘olumsuz’ tarafta 

etkileyebilcek olsa da: 1) ‘temel dinamikler açısından’ daha cazip bulduğumuz 2) 

hisse senedi ile bono piyasalarına sermaye akışının sürdüğü Güney Kore para birimi 

wondaki ‘relatif güçlü’ değer kazanma potansiyelinin, pozisyonumuzdaki lira 

kaynaklı ‘olumsuzlukları’ sınırlayabileceğini düşünüyoruz. Bu noktada, ‘ikili işlemimizi’ 

açtığımızdan bu yana lira ve wonun dolar karşısında sırasıyla %0,2 ve %0,4 değer 

kazandığını görüyoruz.  

Cuma 

Gelişmekte olan ülke para birimleri vs USD Gelişmiş ülke para birimleri vs USD 

USD/TRY günlük 
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İsviçre frangı

Danimarka kronu

euro

Japon yeni

Norveç kronu

İsveç kronu

İngiliz sterlini

Avustralya doları

Kanada doları

Yeni Zelanda doları

Beklenti: %0,3 

Eylül-Kasım 2011: %3,0 

Temmuz 2009: -%0,6 
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