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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 

Hindistan’ın fiziki altın talebini olumsuz etkileyebilecek ‘önlemleri’ dikkat 

çekiyor. Hindistan’da hükümetin fiziki altın talebine alternatif olarak ‘altına dayalı’ 

devlet tahvili çıkarma hazırlığında olduğu açıklamaları öne çıkıyor. Detaylar henüz 

belirtilmese de, tahvillerin belirli sabit bir faiz oranı üzerinden işlem göreceği ve 

altının fiyatına bağlı olarak nakde çevrilebileceği basit bir mekanizmaya sahip 

olması bekleniyor. Dünya Altın Konseyi’nin 2014 rakamlarına göre Çin’in 

önünde en büyük küresel ‘altın tüketicisi’ Hindistan’da hükümetin, yatırımcı ve 

en büyük talebi sağlayan ‘hane halkını’ fiziki altın alımından uzaklaştırabilecek bu 

girişiminin küresel altın talebini olumsuz etkileyeceği açık. Ancak bu girişim, 

Hindistan hükümetinin altın ithalatının cari açığa olumsuz etkisini sınırlamak için 

%10’luk ithalat vergisini korumaya devam ettiği ortamda ülke makro dengeleri 

açısından olumlu ve devamı beklenen reform adımları içinde rupi cinsi 

varlıklar için ‘olumlu’ değerlendirilebilir. Fed’in faiz artırımlarına ‘minik adımlarla’ 

başlayabileceği beklentisi ve başta Avrupa, Çin ve Japonya merkez bankalarının 

gevşemeci adımları küresel likidite koşullarını kıymetli metal fiyatları için uygun 

kılıyor. Hindistan kaynaklı ‘olası’ talep taraflı endişeler, altın bonosunun detayları 

netleştiğinde altın için daha sağlıklı bir görünüm sunacak. 

 

Avustralya merkez bankası politika faizini değiştirmedi: faiz indirim 

beklentileri korunuyor. Şubat ayı toplantısında faizlerde 25 baz puan indirime 

giderek politika faizini %2,25’e çeken Avustralya merkez bankası bugünkü Mart ayı 

toplantısında faizleri 25 baz puan daha düşüreceği beklentilerine karşın, politika 

faizini sabit tuttu. Avustalya dolarının ABD doları karşısında bugün %0,8 değer 

kazancıyla en çok satın alınan G10 para birimi olduğu fiyatlamaya bunun 

yansıdığını görüyoruz. Yine de, merkez bankasının faiz indiriminin devamı için 

beklentileri canlı tutan açıklamaları Avustralya doları üzerindeki baskıyı sürdürüyor. 

  

Güney Kore’de enflasyon 1999’dan beri en düşükte. Güney Kore’de tüketici 

fiyatları, iç talep ve enerji fiyatlarındaki gerilemeyle Şubat ayında %0,5’e, son on 

beş yılın en düşüğüne indi (Ocak: %0,8). Enflasyondaki düşüş, merkez bankası 

üzerindeki baskıları artırıyor. 2014 yılında politika faizinde toplamda 50 baz puanlık 

indirim yapan merkez bankasının 2015’in ilk faiz indirimini yılın ikinci çeyreğinde 

gerçekleştirmesi bekleniyor.12 Mart’taki faiz toplantısında bunun işaretleri 

aranacak.  
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