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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 

Avrupa ve İngiltere merkez bankaları faiz toplantıları bekleniyor. Avrupa merkez bankasının 

bugün Kıbrıs’ta gerçekleşecek faiz toplantısında, bu ay başlayacak varlık alım programına 

yönelik detayların açıklanması bekleniyor. Büyüme ve enflasyon tahminlerinin revize edileceği 

toplantıda, Yunanistan kaynaklı gelişmelerin de gündeme geldiğini görebiliriz. İngiltere merkez 

bankasının ise faiz ve tahvil alım politikasında değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Merkez 

bankasının son ‘şahin’ duruşuna karşın, verilerin ekonomide aşağı yönlü riskleri gündemde 

tuttuğunu düşünüyoruz. 

 

DXY 11 yılın en yükseğinde: euroda satışlar artıyor. Başta euroda artan, beklentilerimize 

paralel değer kaybıyla, DXY’nin 11 yılın zirvesindeki fiyatlamasının G10 ve EM FX’leri 

baskılamasıyla, bu hafta Kanada ve Avustralya dolarları dışındaki para birimlerinin tamamı 

dolara karşı değer kaybediyor. 

  

Brezilya merkez bankası 2015’te politika faizini ikinci kez artırdı: real en çok satılan EM 

FX. Brezilya merkez bankası, tüketici fiyatlarının Şubat ayında %7,54’e; 10 yılın en yükseği ve 

hükümetin %4,5 beklentilerinin odukça üzerine yükselmesinin beklendiği (yarın açıklanıyor) ve 

realin dolara karşı değer kaybının sertleşerek 2015’te en çok satılan EM FX olduğu ortamda 

politika faizini 50 baz puan ile ikince kez üst üste artırarak %12,75’e yükseltti. Güney 

Amerika’nın en büyük ekonomisinde tüketici güveni Ocak ayında ‘tarihi düşük’ seviyeye 

gerileyerek faiz artışlarının harcamalara olan olumsuz etkisini de yansıtmıştı ve mevcut 

sıkılaştırmanın durgunluğu artırması bekleniyor. Bu olumsuz makro ortamda real 2015’te dolara 

karşı %10,8 değer kaybediyor ve Tayland bahtı, Hindistan rupi, Filipin peso ve Tayvan dolarının 

dolar karşısında değer kazanan EM FX’ler olarak pozitif tarafta öne çıktığı fiyatlamada en çok 

satılan EM FX. 3,00 ile on yılın en yükseğini test eden USDBRL, Ekim 2002’de kaydedilen 4,00 

tarihi zirvenin %33 altında ve ilk direnç Mayıs 2004 en yüksek 3,24 seviyesinde (+%8). 

  

Polonya merkez bankası faizleri 50 baz puan düşürdü: ‘gevşeme sürecinin’ sonuna 

gelindi. Polonya merkez bankası politika faizini 25 baz puanlık beklentilerin üzerinde, 50 baz 

puanlık indirime giderek %1,50’ya çekti. Ancak öne çıkan, Kasım 2012’den beri toplamda 325 

baz puanlık indirimin yapıldığı ‘gevşeme’ sürecinin sonlandırıldığı açıklaması oldu. Ocak 

ayında tüketici fiyatlarının %-1,0’dan %-1,3’e gerilemesi sonrasında, merkez bankası 2015 için 

enflasyon projeksiyonunu %0,4-%1,7 bandından %0-%-1,0 bandına kötüleştirdi. Beklenenin 

üzerinde de olsa faiz indirimine rağmen gevşemeci sürecin sonuna gelindiği söylemleri zlotinin 

euroya karşı Haziran 2014’ten itibaren en yükseğe satın alınmasında fiyatlandı. 4,13’ün hemen 

üzerinde işlemlerini sürdüren EURPLN’de ana destek 4,08; 9 Haziran en düşük seviyesi. 

Tüketici fiyatlarında canlanma belirtilerinin alınmaktan çok uzak olduğu zayıf iç talep ve  Avrupa 

merkez bankasının bu ay başlayacağı varlık alım programının, Polonya merkez bankasının ‘ek 

gevşemeci’ adımlar için  yeterli alanının olduğu ortamda (İsveç merkez bankasının attığı 

adımlara benzer) farklı önlemleri gündeme getirebileceği de göz ardı edilmemeli. 
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