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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’in zayıf dış ticaret rakamı petrol ve endüstriyel metal fiyatları için olumsuz. 

Çin’de ihracat ve ithalat Ocak ayında yıllık bazda sırasıyla %3,3 ve %19,9 ile 

beklentilerin oldukça altında, 2009 yılından bu yana en sert şekilde daraldı. Çin 

dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi ve Ocak’ta petrol ithalatının %7,9 düşmesi 

(hacim bazında) küresel talep tarafındaki baskıları artırıyor. Bu da, brent petrolde 

geçen hafta %9’un üzerinde, Şubat 2011’den beri en yüksek haftalık getirinin 

kaydedilmesi sonrasında bu sabah satışların etkili olmasına neden oluyor. Artan 

büyüme endişelerinin kıymetli metal fiyatlarına yansıması ise sınırlı kalıyor. Çin 

kaynaklı olumsuz gelişmeleri, emtia fiyatlarına duyarlılığı yüksek para birimleri için 

negatif tarafta izlemeyi sürdürüyoruz. 

  

İsveç merkez bankası kararı bu hafta merkez bankaları tarafında öne çıkıyor. 

Geçen hafta Avustralya, Romanya, Ürdün ve Danimarka merkez bankalarının politika 

faizini indirmesiyle 2015’te kürese çapta ‘gevşemeci’ adım atan merkez bankası 

sayısı 19’a yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 6’ydı. Öte yandan, 2015’te 

şimdiye kadar faizlerde artışa giden 7 merkez bankasının gelişmekte olan ve 

‘sınır’ ülke merkez bankaları olduğu dikkat çekiyor; Brezilya, Belarus, Ermenistan, 

Kırgızistan, Ukrayna, Trinidad ve Tobago ile  Moğolistan (Rusya’nın üst üste attığı zıt 

adımları saymıyoruz). Bu hafta İsveç merkez bankası faiz toplantısı önemli; 

kronun sert değer kaybı merkez bankasının esneme alanını sınırlasa da, Avrupa 

merkez bankasının ‘ultra gevşeme adımlarının’ son hamlesi olan, Mart ayında 

başlayacak varlık alımlarının, İsveç merkez bankasının bu hafta politika faizini %-

0,10’a kadar çekebileceği bir ortam sunabileceği düşünülüyor. 

  

Lira 2015’te dolara karşı en çok satılan ikinci EM FX: ruble ilk sırada. Lira, Ocak 

ayı ortasına kadar dolar karşısında en çok satın alınan EM FX fiyatlamasından, üç 

hafta içinde en çok satılan ikinci EM FX konumuna geriledi; dolara karşı 2014 

sonundan itibaren %6,2 satılıyor, %7,4 değer kaybeden rublenin ardından ikinci. Dolar 

yeni haftaya satıcılı başladı, G10 para birimlerinin Avustralya doları hariç tamamına 

karşı değer kaybediyor. DXY’de uzun vadeli grafiklerde momentumdaki zayıflamaya 

dikkat çekmiştik. Haftaya ruble ve bölge para birimlerinin dolar karşısında değer 

kazancıyla başladığı bu ortamda günün en çok satılan iki EM FX’i Hindistan rupisi ve 

lira ve liranın bu fiyatlamada bu sabah tarihi en düşüğü yenilemesi de dikkat 

çekiyor (USD/TRY en yüksek: 2,4954: tarihi zirve). USD/TRY’de ara yükseliş 

dalgasının 2,5030’a kadar etkili olabileceğini, 2,3620 seviyesi ile sınırlı kalacak ara 

‘düzeltme’ sonrasında yükselişin tarihi zirvenin de üzerinde devamını bekliyoruz. 
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