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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 

Enflasyondaki artış beklentilerin üzerinde: yıllık artış 0,93 puan, Merkez bankası ara 

toplantı yapmayacak. Ocak TÜFE enflasyonu %1,10 ile, hem bizim tahminimiz olan 

%0,90, hem de ortalama piyasa beklentisi olan %0,7’nin üzerinde gerçekleşti. Yüksek baz 

etkisinden dolayı yıllık enflasyon %7,24’e gerilemeye devam etse de (Aralık: %8,17), yıllık 

enflasyondaki düşüşün 1 puan altında kalması dolayısıyla, TCMB ara toplantı yapmayıp 24 

Şubat’ta enflasyon görünümünü değerlendirerek faiz kararını açıklamaya karar verdi.  

 

Lirada beklentilerimiz doğrultusuda dolara karşı değer kazancı etkili. Geçen hafta 

tarihi zirveye yükselen USD/TRY’de kısa-orta vadede 2,3620’ye kadar etkili olmasını 

beklediğimiz ‘düzeltme’ sonrasında hareketin tekrar tarihi zirve üzerinde devam edeceği 

beklentimizi dün sabah paylaşmıştık. USD/TRY, beklentimiz dahilinde geçen Cuma 

kapanış seviyesi 2,4417’den bugün 2,4067’ye kadar satıldı.  

  

Hindistan merkez bankası politika faizini değiştirmedi: rupi 2015’te en çok satın 

alınan EM FX. Ocak ayı ortasında politika faizinde beklenmedik bir indirime giden ve 

devamının gelebileceği beklentilerini destekleyen söylemlerde de bulunan Hindistan 

merkez bankası bugünkü toplantıda faizleri %7,75’te sabit tuttu. Merkez bankasının ay 

sonunda hükümetin açıklayacağı bütçe ve maliye politikasını görüp olası ‘gevşemeci’ 

adımlarını şekillendirmesi bekleniyor. 

  

Avustralya merkez bankasının ‘sürpriz’ adımı sonrası Avustralya doları sert satılıyor. 

Merkez bankalarının sürpriz hamlelerine bu sabah politika faizini beklenmedik şekilde 25 

baz puan indirerek yeni rekor düşük seviyeye (→ %2,25) çeken Avustralya merkez 

bankası da katıldı. Zayıf büyüme ve düşük emtia fiyatlarının faiz indiriminde etkili olduğu 

belirtilirken, ekonominin yeniden dengelenme sürecinde daha düşük bir Avustralya 

dolarına ihtiyaç duyulduğunu yineledi. Para birimine yönelik söylemlerin yeni değil ancak 

beklenmedik indirimin bugün ABD dolarına karşı %1,9 değer kaybıyla 2009 yılı ortasından 

itibaren en düşüğe satılan Avustralya dolarında fiyatlanıyor. 1986’dan beri en düşüğe, 

rekor seviyelere gerileyen baltık kuru yük endeksi (BDRY), küresel talepteki zayıflamaya 

ve emtia fiyatlarındaki düşüşün devamına ve bu ortam da emtia fiyatlarına duyarlılığı 

yüksek Avustralya dolarının baskı altında kalmayı sürdüreceğine işaret ediyor. Ocak 

ayında petrol ve emtia fiyatlarında gözlenen yükselişler -henüz- bir trend dönüşüne işaret 

etmiyor ve mevcut küresel koşulları emtia fiyatlarına duyarlılığı yüksek diğer önde 

gelen para birimleri; Yeni Zelanda doları, rand, real ile Kolombiya, Şili ve Meksika 

pesoları için de orta-uzun vadede ‘olumsuz’ tarafta izliyoruz. 

Dün 

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