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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 

Suudi Arabistan’ın petrol fiyatlarını artırması brent petrolü destekliyor: 60 dolar 

üzerinde. Brent petrolün Ocak ayı ortasında gerilediği 45,2 dolar seviyesinden 

başlayan yukarı hareket içinde Şubat ortasında test ettiği 63,0 doları geçmekte 

başarısız olduğu ve bir ay sonra ilk kez 20 günlük ortalamaya satıldığını izliyoruz. 

Brent petrolde 20 günlük ortalama (59,30/60) altında zayıflama eğiliminin devam 

edeceği, 57,60 dolar altında bir günlük kapanışın satışları derinleştirebileceği teknik 

görünüm içinde, Suudi Arabistan’ın Asya ve ABD’li alıcılar için petrol fiyatlarını 

yükseltmesi, en büyük küresel petrol üretici ve ihraççısı Suudi Arabistan’ın: i) petrol 

fiyatlarında ‘en kötünün’ görüldüğü; ii) pazar payı kaybedeceği endişesi taşımadan 

aldığı bu kararın talepte bir ‘kıpırdanma’ görmeye başlamış olabileceği ‘iyimserliğini’ 

yansıttığı düşünülüyor. Bununla birlikte, Libya’ya süren hava saldırıları ve İran 

nükleer programına yönelik kaygılar da jeopolitik risk kaynaklı brent petrolde yukarı 

yönlü baskıları artırıyor ancak küresel talepte canlanma belirtilerinin henüz 

alınmadığı zayıf makro ortamda yükselişler sınırlı kalıyor. 

 

Çin merkez bankasından gevşemeci adımlar sürüyor. Hafta sonu aldığı 

kararla son üç ayda ikinci kez faiz indirimine giden Çin merkez bankası bu sabah da 

kısa vadeli borç verme faizini düşürürken, bu imkan dahilinde verilebilecek tutarı da 

üç katına yakın yükselterek gevşemeci adımlarını sürdürdü. 

Yarınki Halk Kongresi oldukça önemli; yıllık resmi büyüme hedefinin %7,0’a kadar 

çekilebileceği büyük ölçüde fiyatlanmış durumda. Yılın başında aktivitede toparlanma 

işaretlerinin halen alınamadığı ve deflasyonist kaygıların arttığı 

mevcut durumda, merkez bankasının önümüzdeki dönemde politika faizi ve zorunlu 

karşılıklarda yeni indirimlere gidebileceği beklentileri korunuyor. Bu likidite bollaştırıcı 

adımların emtia fiyatları ve emtia fiyatlarına duyarlılığı yüksek para birimlerinde kısa-

orta vadeli bir pozitif ayrışmayı tetikleyebileceği ancak fiyatlamalarda uzun vadeli bir 

trend dönüşü için çok erken olduğunu düşünüyoruz. 

  

Polonya, Kanada ve Brezilya merkez bankaları faiz toplantısı 

bekleniyor. Hindistan merkez bankasının bu sabahki ‘sürpriz’ faiz indirimi 

sonrasında Polonya merkez bankasının bugünkü toplantıda politika faizini %2,0’dan 

%1,75’e çekebileceği, Ocak toplantısında faizleri ‘beklenmedik’ şekilde düşüren 

Kanada merkez bankasının da yeni bir indirime gidebileceği bekleniyor. Brezilya 

merkez bankasının ise politika faizini artırabileceği beklentileri dikkat çekiyor. 
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