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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 

Dolardaki değer kaybı sürüyor. Eurodaki değer kazancının etkisiyle bu hafta 

şimdiden %1,1 gerileyen DXY, son iki ayın ilk haftalık değer kaybına çok yakın. 

Bu hafta G10 FX’lerde alımların emtia ve petrol fiyatlarına duyarlılığı yüksek 

para birimlerinde yoğunlaştığı fiyatlamada, euro dolara karşı %1,4 değer 

kazancıyla DXY’deki harekette belirleyici olmaya devam ediyor (DXY’nin 57,6’sı 

euro). Yunanistan kaynaklı haber akışı, en kötüyü fiyatlayan EUR/USD’deki 

yükselişte etkili. Euroda, bölge ekonomisi kaynaklı gelişmelerin neden 

olacağı yükseliş potansiyelinin sınırlı kalacağı, ABD ekonomisinden 

beklentilerin altında verilerin gelmesinin EUR/USD’deki tepki yükselişini 

destekleyebileceği düşünülüyor. 

  

ADP özel sektör istihdam raporunu izliyoruz. Bugünkü özel sektör istihdam 

verisi, Cuma günkü Ocak ayı tarım dışı istihdam verisi öncesi ilk gösterge 

olacak. Özel sektörde istihdam artışının Ocak ayında, Aralık ayındaki 241 bin 

kişiden 225 bine gerilemesi bekleniyor. En yüksek tahmin 260, en düşük tahmin 

200 bin kişi olarak şekillenmiş durumda. Bu, dört aydır 200 bin kişilik eşiğin 

üzerinde gerçekleşen artış hızının devamının beklendiğini gösteriyor. 

Beklentilerin altında, 200/215 bin kişilik artışın dolarda satışları 

tetikleyebilir.  Beklentilerin üzerinde, 230+ bin kişilik artışlar da dolarda bu 

haftaki değer kaybı eğilimini sınırlayabilir. 

 

Hizmet sektörü Avrupa’da 2015’e olumlu başlangıç yaptı. Düşük enflasyon 

ve zayıf büyüme ortamından çıkmaya uğraşan Euro bölgesinin önce gelen 

ekonomilerinde hizmet sektörünün yıla güçlü bir başlangıç yaptığını izliyoruz. 

İspanya’da sektörde aktivite altı ayın en yükseğine çıkarken, Almanya’da aralık 

ayında çizdiği ‘büyüme hızındaki’ yavaşlamanın ardından faaliyetlerin, 

İngiltere’deki gibi artan hızda büyümeye devam ettiği görülüyor. Fransa da ise, 

hizmet sektörünün daralmaya başlaması dikkat çekiyor.  
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