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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 

Tarım dışı istihdam raporu bekleniyor: DXY iki ayın haftalık ilk değer kaybına 

yakın. ADP özel sektör istihdam raporu ve ISM hizmet endeksinin istihdam alt 

bileşeninin Ocak ayı için iş gücü piyasasına yönelik çizdiği ‘güçlü olmayan’ büyüme 

resmine rağmen, haftalık işsizlik maaşı başvurularının halen on dört yılın en düşük 

seviyelerinde seyrettiği ortamda bugün beklentilerin (230 bin kişi) üzerinde pozitif bir 

sürpriz yaşanma ihtimalini göz ardı etmiyoruz. Bugün beklentilerin altında kalacak 

tarım dışı istihdam rakamı, dolarda bu hafta izlenen satışların devamına neden 

olabilir. DXY’nin iki ay sonra ilk haftalık değer kaybı sonrasında, gelecek haftanın 

oldukça hafif makro takviminde dolarda zayıflama eğiliminin devamına dikkat 

edilmeli; dolar ‘uzun’ pozisyonlarımız için riskli görmesek de izliyoruz. 

 

Canlanan Yunanistan riski yende değerlenmeye neden olabilir. Yunanistan’da 

kurulan yeni hükümetin kurtarma paketinin devamına yönelik yarattığı ‘olumlu’ hava 

bozuldu. Yapılan başarısız görüşme ve sert söylemler kemer sıkma programının 

devamına yönelik belirsizlikleri artırıyor. Yunanistan kaynaklı Euro bölgesinde 

artacak politik risk ortamında, yene bir miktar değer kazancı eğilimi görebiliriz. 

USD/JPY’de 16 Aralık 2014 en düşük 115,5 seviyesine kadar etkili olabilecek düşüş 

orta-uzun vadeli yükseliş hareketini bozmayacak. 115,5 altında ‘düzeltme’ 

derinleşebilir; bu noktada Ocak ayı başında 119,2 seviyesinden açtığımız 128,0 

hedefli ‘uzun’ pozisyonu gözden geçireceğiz.  

  

Gelecek hafta veri tahvimi hafif: merkez bankaları ve büyüme rakamları 

izlenecek. Gelecek hafta küresel makro takvim hafifliyor; bugünkü tarım dışı 

istihdam raporu sonrasında haftanın ilk iki işlem günü ABD’den gelecek ‘istihdam 

piyasası koşulları endeksi’ ve ‘yaratılan istihdam’ verilerinden iş gücü piyasasının 

gelişimine yönelik sinyalleri izleyeceğiz. ABD’den Ocak ayı perakende satışlar 

rakamı dışında başka önemli bir veri bulunmuyor. Merkez bankaları tarafında ise 

Şili, Peru, Filipinler ve İsveç merkez bankalarının faiz toplantısı ile İngiltere 

merkez bankasının enflasyon raporu takip edilecek. İngiltere’de tüketici fiyatları 

Aralık ayında %0,5’e kadar gerilemişti (Kasım: %1,0). Raporda enflasyona yönelik 

‘güvercin’ değerlendirmeler görülebilir. İsveç merkez bankasının ise bölgede 

enflasyonun negatif bölgeye indiği zayıf makro ortamda, ‘gevşeme’ adımlarının 

devamına yönelik beklentileri şekillendirecek söylemleri izlenecek. Haftanın son 

işlem günü ise Euro bölgesi son çeyrek büyüme rakamı ve hafta sonu Japonya 

büyüme verisi açıklanacak. 
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