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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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Günlük FX&Emtia Strateji Notu 

İsviçre merkez bankası EUR/CHF’de yeni bir taban uygulamasına geçebilir. 

İsviçre merkez bankasının EUR/CHF taban uygulamasına son vermesi ve faiz 

göstergelerindeki indirimi sonrasında frankta sert değer değişimleri izlemiştik. İsviçre 

gazetelerinde hafta sonu, merkez bankasının EUR/CHF’ye 1,05-1,10 arasında 

‘resmi olmayan’ bir koridor uygulamasına geçmek için çalışmalarda bulunduğu 

haberleri dikkat çekti. Taban uygulaması sonrasında merkez bankasının FX 

piyasasına müdahalede bulunduğunu haftalık mevduat oranlarından takip ediyoruz. 

Euro likiditesinin bollaşacağı ortamda, merkez bankasının eurodan çok dolar alma 

yoluna gideceği görüşleri daha gerçekçi. 

 

DXY Ocak ayında %5,0 değer kazandı: Mayıs 2012’den itibaren en yüksek. Yen, 

frank ve Hindistan rupi pozitif ayrıştı. DXY 2014’ü %12,8’lik yükselişle 1997’den 

beri en yüksek değer kazancıyla tamamlaması sonrasında 2015’te de bu eğilimini 

sürdürüyor. Ocak ayında %5,0 ile Mayıs 2012’den itibaren en sert aylık yükselişi 

kaydedildi. Bu fiyatlama DXY’de sırasıyla %13,6 ve %3,6 ağırlığa sahip yen ve 

frankın dolar karşısındaki %2,0 ve %8,1’lik değer kazancına rağmen gerçekleşti.Ocak 

ayında G10 para birimlerinden yalnızca frank ve yen dolara karşı satın alınırken, EM 

FX’ler de de dolar karşısında Hindistan rupisinin %1,9 ve Filipin pesosunun %1,4 

değer kazandığı, kalanında ise satışların etkili olduğu ‘güçlü’ dolar ortamında lira %4,4 

ile en çok satılan EM FX’lerden oldu. Ruble ise %12,6 değer kaybıyla yılın ilk ayında 

en çok satılan EM FX. 

  

Brent petroldeki yükseliş potansiyeli, Norveç kronu ve Kanada dolarının öne 

çıkabileceği kısa vadeli fırsatlar sunabilir. Bir süredir, Brent Petrolde Haziran 

ayından başlayan düşüş hareketine ilişkin potansiyel dönüş sinyalleri aldığımızı 

paylaşıyoruz. En son, Ocak ayının tamamlanmasıyla mum grafiklerin aylık bazda 2008 

krizi sonrası fiyatlamaya benzer oluşumları gösterdiği ve haftalık bazda ise oluşan 

mum formasyonların potansiyel bir dönüşe işaret edebileceğini izliyoruz (Haftalık 

Teknik Strateji). Geçen hafta, dört yıl sonra ilk kez faizleri indirerek sürpriz bir şekilde 

indirime giden Kanada merkez bankasının bu gevşemeci adımlarına devam 

edebileceği bekleniyor. Norveç’te brent petrol fiyatlarında 2014’ün ikinci yarısı 

sertleşen satışların makro göstergelere olumsuz yansımasının sürmesi ve merkez 

bankasının bu ortamda Mart ayındaki ilk toplantıda politika faizini düşürebileceğini göz 

ardı etmiyoruz. Brent petroldeki yükseliş potansiyelinden en çok Norveç kronu ve 

Kanada dolarının olumlu etkilenebileceği fiyatlama, merkez bankalarının olası 

gevşemeci adımlarıyla sınırlı kalabilir. Fırsatlar -şimdilik- kısa vadeli değerlendirmeli. 
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