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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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ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerilemeye EM FX’lerin tepkisi sınırlı 

kalıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 5 Eylül en düşük %2,38 (5 Eylül kapanış: 

%2,45) seviyesinden dün %2,62’ye kadar yükseldiği ortamda EM FX’lerde 

yaşanan (yüksek getirili para birimleri öncülüğünde) değer kayıpları sonrasında, 

ABD 10 yıllık getirilerinin dünden itibaren %2,55’e kadar gerilediği fiyatlamada EM 

FX’lerdeki toparlanmanın ‘sınırlı’ kalırken, bu ‘sınırlı’ kazançların dolara karşı 

‘satışta başı çeken’ rand ve lira öncülüğünde yaşandığı dikkat çekiyor. 

 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankaları tarafında haftanın ikinci 

yarısı yoğun geçecek: ringgiti ‘pozitif ayrışabilir’, euroya karşı ‘merkez 

bankası satışları’ etkili olan frankta ‘zayıflama’ bekleniyor. Fed’in yarın 

akşamki toplantısı sonrasında haftanın kalanında; Malezya Merkez Bankası 

(anketler, %3,25 olan politika faizinin %60 ihtimalle sabit tutulması, %40 ihtimalle 

25 bps artırılması yönünde), Tayland Merkez Bankası (%2,0 olan politika faizinin 

değişirilmemesi bekleniyor) ve Güney Afrika Merkez Bankası (faizlerin zayıf 

makro ve küresel ortamda uzun bir süre artırılabileceği beklenmiyor). ABD 10 

yıllık tahvil faizlerinin %2,38’den yükselişine başlayarak EM FX’lere negatif 

etkisini izlediğimiz fiyatlamada Malezya ringgitinin %1,4 değer kaybı ile yaşadığı 

sınırlı ‘pozitif ayrışmaya’ faiz artımına yönelik beklentilerin yansıdığını, merkez 

bankasından bir faiz artırımı gelmesi durumunda ringgitteki pozitif 

ayrışmanın sürebileceğini düşünüyoruz. Gelişmiş ülkeler tarafında ise, İsviçre 

Merkez Bankası’nın bu hafta para politikasında herhangi bir değişiğe gitmesi 

beklenmiyor. Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indiriminden itibaren G10 ve EM 

FX’lerin (Çek korunası dışında) tamamına karşı satılan euro, merkez bankası 

kaynaklı alımlarla frang karşısında %0,20 değer kaybı ile G10 para birimlerine 

görece ‘güçlü’ kalıyor (İsviçre Merkez Bankası’nın EUR/CHF’de 1,20 tabanını 

koruyacağı ‘tahhahüdü’ sürüyor). İsviçre Merkez Bankası’nın bu ayki 

toplantıda olmasa da gelecek toplantıda, mevcut durumda riskli de olsa, 

gevşemeye gitmesi, bunu da politika faizinde (%0,25) indirim veya EUR/CHF 

tabanını (1,20) yukarı çekme yönünde gerçekleştireceği bekleniyor. Bu 

noktada, ‘serbestçe’ trade edilemeyen EUR/CHF’deki pozisyonların riskli 

kalabileceğini ancak; ABD ekonomisindeki toparlanma belirtileri ve frankta 

göreceğimiz zayıflamanın USD/CHF’de yükseliş potansiyelini desteklediğini 

düşünüyoruz. 

Son işlem günü 

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