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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 

Çin merkez bankasının faiz indirimi sonrasında bu hafta açıklanacak 2015 resmi büyüme hedefi 

önemli: emtia ve emtia fiyatlarına duyarlılığı yüksek para birimleri desteklenebilir. Çin merkez 

bankasının son üç ay içinde ikinci kez faizlerde indirime giderek ‘ek gevşeme’ beklentilerini karşıladığı 

ortamda, ekonomideki mevcut ‘zayıf’ görünüm ve bu gevşemeci adımların devamına yönelik beklentiler 

emtia fiyatlarını destekleyerek emtia fiyatlarına duyarlılığı yüksek para birimlerinin pozitif tarafta 

ayrışabileceği kısa-orta vadeli bir fiyatlama sunabilir. Hafta içinde Halk Kongresi’nde açıklanacak 

2015 resmi büyüme tahmini bu beklentilerin şekillenmesi noktasında önemli. 2014 resmi hedefi %7,5 

iken, gerçekleşmenin %7,4 ile son yirmi dört yılın en düşüğünde kaldığını izlemiştik. Yine de, konut 

sektöründe ‘kötüleşmenin’ sürdüğü ve toparlanma belirtilerinin alınamadığı, öncü imalat endekslerinin 

ise aktivitede karışık, olumsuz bir resme işaret ettiği makro ortamın bu fiyatlamanın orta-uzun vadeye 

yayılabilecek bir fiyatlamaya dönüşmesi için yeterli iyileşme belirtilerini henüz göstermediği de 

unutulmamalı. 

 

Platine yönelik görüşümüzü gözden geçiriyoruz. Kıymetli metaller içinde 2014 yılında öne 

çıkardığımız paladyumun iyileşen arz koşullarıyla bu ‘pozitif ayrışma’ sürecini sürdüremeyeceği 

öngörümüzle, 2015 ana temamızda kıymetli metaller içinde platini öne çıkarmış ve paladyuma relatif 

güçlü kalacağı beklentimizi paylaşmıştık. Her ne kadar yılın ilk iki ayında platin paladyuma göre genel 

olarak daha güçlü bir seyir izlemiş olsa da, kıymetli metaller içinde ayrışmasının güçlü 

olmadığını görüyoruz. Güney Afrika’da ülke madencilik tarihinin en uzun ve maliyetli genel grevinin 

sonlanmasının ardından üretimdeki ‘toparlanma’ beklenenden güçlü kalırken, talep tarafına yönelik 

olumlu öngörüler ise karşılanamadı. Platinin küresel talebinin yarısını Euro bölgesi otomotiv sanayi ve 

Çin mücevherat sektörü sağlıyor. Avrupa merkez bankasının cesur gevşeme adımlarının iç talebe 

yansımasının zaman alacağı ve otomotiv sektöründeki canlanma beklentilerinin orta vadeden uzun 

vadeye yayılabilecek genel olarak ‘öngörülebilirliği’ düşük bir toparlanma sürecine işaret edebileceği 

düşünülüyor. Önemli ‘tüketici’ Çin’de ise ekonomik zayıflama sinyallerinin arttığı, 2014’te yirmi dört 

yılın en düşük büyüme rakamının yakalanması sonrasında atılan gevşemeci adımların ‘yeniden 

dengelenme’ sürecinde mücevherat alımlarından öte, ilk aşamada endüstriyel metaller tarafına 

etkisinin belirgin olacağı beklenebilir. Bu noktada, başta arz koşullarında ‘kötüleşme’ görene 

kadar, ana temamızdan platini ‘pozitif ayrışma’ tarafında izlemeyi bırakabileceğimiz, gümüşü 

kıymetli metaller içinde ‘platine’ relatif öne çıkarabileceğimiz bir fiyatlamanın içine girebileceğimizi 

düşünüyoruz. Bunun hali hazırda gümüşün platinden 2015’te %9’a yakın pozitif ayrışmasında da 

fiyatlanmaya başladığı görülüyor. Platinde arz ve talep koşullarındaki gelişimin fiyatlar üzerinde aşağı 

yönlü baskı yaratacak şekilde gelişmesi durumunda, paladyum ve platinin 2014 yılında belirgin alımlarla 

dikkat çektiği fiyatlamanın terse dönebileceği; satış baskısının bu iki metalde yoğunlaşabileceği bir 

fiyatlamayı da ihtimal dahilinde görüyoruz. Fiyatları şimdilik izliyor; Gümüş/platin rasyosunun fırsat 

sunacağı fiyatlamayı yakından takip ediyoruz. 

 

Türkiye PMI imalat endeksi Şubat ayın yedi ayın en düşüğünde. 2015 yılına daralmayla giren 

endüstriyel aktivitedeki zayıflama sürüyor. Ocak’ta beş aydan sonra ilk kez daralma bölgesine (<50,0) 

gerileyen PMI imalat endeksi, Şubat ayında 49,8’den, 49,6’ya gerileyerek yedi ayın en düşüğüne indi. 

Bunda, fabrika çıkışları ve teslimat sürelerini etkileyen sert hava koşullarının etkisi büyük ancak yeni 

siparişlerde ‘kötüleşmenin’ hız kesmesi ve hava koşullarında gözlenen normalleşmenin faaliyetler 

üzerindeki baskıyı azaltacağı görülebilir. 
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