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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 fiyatlamaları desteklemiyor. Çin merkez 

bankasının dün zorunlu karşılıkları 50 baz puan düşürmesi (→%19,5), 2014 

ikinci çeyrekte mini teşvik paketiyle başlayan ve sonrasında seçilmiş sektör ve 

bankalar için farklı esnek hamlelerle süren ‘gevşeme’ sürecinde Kasım ayı 

ortasında politika faizinde iki yıl sonra yapılan ilk indirim sonrasında, Mayıs 

2012’den bu yana karşılık oranlarında yapılan ilk indirim. 2015’in ilk beş 

haftasına merkez bankalarının ‘sürpriz’ gevşek adımlarının damgasını vurduğu 

ortamda Çin merkez bankasının dünkü hamlesini sürpriz bir adım olarak 

görmüyoruz. Bu, emtialardaki fiyatlamaya da yansıtıyor; kıymetli metaller ve 

brent petrol bugün satıcılı. FX tarafında ise başta ‘yüksek getirili’ para 

birimlerinde bugün gözlenen yükselişin Çin merkez bankasının likidite bollaştırıcı 

adımından desteklendiği düşünülmüyor. Ocak ortasından itibaren kıymetli 

metaller ve özellikle Japonya 10 yıllık tahvil faizlerinde gözlenen yükseliş, 

‘dolarda’ bir düzeltme yaşanabileceğine işaret ediyor. DXY’nin şimdilik 

%0,7’yi bulan, son iki ayın ilk potansiyel haftalık değer kaybı, fiyatlaması da bu 

düzeltmenin bir sinyali olabilir. Dün ‘beklentilerin altındaki’ özel sektör istihdam 

verisi sonrası yarın açıklanacak tarım dışı istihdam rakamı belirleyici olacak. 

 

Yunanistan riski tekrar canlandı. Yunanistan’da genel seçimler sonrası yeni 

hükümetin kutarma planının devamına yönelik olumu söylemleri dün Avrupa 

merkez bankasının Yunanistan tahvilleri için teminat koşullarında daha fazla 

esnemeye gitmeyeceği açıklamalarıyla gölgelendi ve dolara karşı 1,1530’a kadar 

değer kazanan euronun 1,14’ün altına satılmasında bunun fiyatlandığını 

izliyoruz. Yunanistan halen büyük bir risk unsuru olarak fiyatlamalarda belirleyici 

olmaya devam ediyor. 

  

TRY/ZAR ‘uzun’ pozisyonumuz ‘stop’ seviyesinden kapandı. Önceki 

hafta  açtığımız lira ‘al’-rand ‘sat’ (TRY/ZAR giriş/hedef: 4,85/5,10) 

pozisyonumuz dün Ocak 2014 en düşük 4,70 ‘stop’ seviyesinden kapandı. 

Liranın dün dolara karşı tarihi zirveye sert satılması, TRY/ZAR’ın kritik ana 

desteği kırdığı fiyatlamada etkili oldu. 
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