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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 

Lira, dolar karşı son 15 ayın en sert haftalık kaybına çok yakın. Lira, dolara 

karşı tarihi en düşüğünü yenilemeye devam ettiği ve en çok satılan 2. EM FX 

olarak %4,0 değer kaybettiği haftalık performansı, 2014 Ocak ayının üçüncü 

haftasından bu yana en olumsuz fiyatlamaya işaret ediyor. Lira, 2014 Ocak’ın son 

haftasında TCMB’nin gerçekleştirdiği (ve faizleri önden yüklemeli 500 baz puan 

artırdığı) olağanüstü toplantı öncesinde sertleşen satışlarla %4,5 değer 

kaybetmişti. USDTRY’de bugünkü fiyat hareketinin daha ‘dar’ alanda 

gerçekleşmesi sonrasında, kapanış fiyatına göre bir ‘düzeltme’ sinyali alabiliriz. 

Günlük göstergelerin son üç ayın en yüksek ‘aşırı alım’ bölgesindeki hareketlerini 

de izliyoruz. 

 

DXY 11 yılın en yükseğine: Kanada doları ve ruble pozitif ayrışıyor. DXY bu 

hafta euronun dolara karşı %1,9 değer kaybının tetiklediği fiyatlama içinde 

(DXY’nin %57,6’sı euro) 96,6’ya, Eylül 2003’ten beri en yükseğe satın alınıyor ve 

dolarda belirginleşen bu değer kazancı eğiliminde G10 ve EM FX’ler içinde 

sadece Kanada doları ve rublenin dolar karşısında değer kazandığı dikkat 

çekiyor. Kanada doları %0,3, ruble ise %3,7 ile dolar karşısında bu hafta artıda. 

Bunda, Kanada merkez bankasının beklendiği gibi faiz indirimine gitmemesi ve 

Rusya’ya yönelik iyileşen politik kaygılar ile petrol fiyatlarındaki dengelenme etkili. 

Ruble dolara karşı tarihi en düşüğe gerilediği (kapanış bazında) Ocak ayı 

sonundan beri %16,5 değer kazanıyor. 

  

Haftaya Çin Şubat ayı verileri ve merkez bankaları izlenecek: gündem 

hafifliyor. Bu hafta Avrupa ve İngiltere merkez bankaları ile ABD istihdam 

piyasası verileri sonrasında haftaya küresel takvim hafifliyor; Çin’in haftasonu dış 

ticaret ve haftaya tüketici fiyatları rakamları ile haftanın tamamında Yeni Zelanda, 

Tayland, Güney Kore, Peru ve Rusya merkez bankalarının faiz toplantıları öne 

çıkıyor. Çin’de deflasyonist kaygıların ve Tayland, Güney Kore, Rusya merkez 

bankalarının politika faizlerini düşüreceği beklentilerinin ne yönde şekilleneceği 

izlenecek. Diğer yandan, başta İsveç Şubat ayı tüketici fiyatları ve İngiltere Ocak 

ayı sanayi üretimi de kron ve sterlin ‘kısa’ pozisyonlarımız için yakından takip 

ediyoruz. Sterlin ve kron bu hafta dolara karşı sırasıyla %1,4 ve %0,5 değer 

kaybediyor. 

Dün 

Gelişmekte olan ülke para birimleri vs USD Gelişmiş ülke para birimleri vs USD 

-2% -1% 0% 1%

İsviçre frangı

Danimarka kronu

euro

Japon yeni

Norveç kronu

İsveç kronu

İngiliz sterlini

Avustralya doları

Kanada doları

Yeni Zelanda doları



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. 
  

KÜNYE 

Banu KIVCI TOKALI 
Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Direktörü 
BTokali@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 81 88 

Cüneyt MEHMETOĞLU 
Uzman Yardımcısı 
CMehmetoglu@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 87 31 

Mert OSKAN 
Uzman Yardımcısı 
MOskan@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 87 32 

Ozan DOĞAN 
Uzman  
ODogan@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 87 30 

İlknur HAYIR TURHAN 
Yönetmen 
ITurhan@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 81 85 

Furkan OKUMUŞ 
Uzman Yardımcısı 
FOkumus@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 81 86 

Sertaç OKTAY 
Uzman Yardımcısı 
SOktay@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 87 26 

KÜNYE 

Araştırma 

Yatırım Danışmanlığı 

Evren Öztürk  
Yönetmen 
EOzturk@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 81 83 


