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Arjantin pesosu
Brezilya reali

Kolombiya pezosu
Şili pesosu

Meksika pesosu
Peru solu
Çin yuanı

Malezya ringiti
Filipin pesosu

Singapur doları
Tayland bahtı
Tayvan doları

Hindistan rupisi
Kore wonu
Bulgar levi

Çek korunası
Mısır paundu
Macar forinti
İsrail shekeli

Polonya zlotisi
Rus rublesi

Türk lirası
Güney Afrika randı

Endonezya rupisi

Platin - haftalık 

 

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 

‘Güçlü’ istihdam verisi sonrasında gözler Fed toplantısına çevrildi: ‘sabırlı’ ifadesinin 

kaldırılması bekleniyor. Saatlik kazançlardaki zayıflamaya rağmen tarımdışı istihdam rakamı 

ve işsizlik oranı tahminlerin üzerinde gerçekleşerek, işgücü piyasasındaki toparlanman 

devamına işaret etti. Bu hafta Şubat ayı perakende satışlar ve haftaya sanayi üretimi 

rakamıyla ilk çeyreğe ilişkin büyüme görünümünün netleşebileceği ortamda, Fed’in gelecek 

hafta ortasındaki faiz toplantısında genel olarak tutanaklardan ‘sabırlı’ ibaresini çıkarması 

bekleniyor. Makro beklentilerde yapılabilecek ‘iyimser’ revizyonlar da, ‘sabırlı’ ibaresinin 

kaldırılmasıyla birlikte yılın ilk yarısı sonunda faizlerde artışa gidileceği beklentisini artıracak. 

 

Altın ‘kısa’ pozisyonumuzu 15 ayın en sert düşüşünün yaşandığı gün kapattık: gümüşte 

‘uzun,’ platinde ‘kısa’ ikili işlem açtık. Spot altının ons fiyatı için 2015 sonu 1.075 dolar 

hedefli 1.195 dolar ortalama maliyetli kısa pozisyon almıştık. Ancak, özellikle küresel para 

politikası duruşlarının altın fiyatlarını agresif olarak baskılamaktan uzak gelişiminin başta altın 

fiyatları üzerindeki baskıyı hafifleteceğini düşünüyoruz. Altında talep kaynaklı endişelerin halen 

sürmesine rağmen, fiyatlarda belirleyici olma noktasında likidite koşulları kadar öne çıkacağını 

beklemiyoruz. Bu beklentilerle, altın ‘kısa’ pozisyonumuzu, altının %2,6 ile Aralık 2013’ten 

beri en sert günlük düşüşünü yaşandığı Cuma günü kapattık. Çin’de 2014’te yirmi dört 

yılın en düşük büyüme rakamının kaydedilmesi sonrasında atılan gevşemeci adımların 

‘yeniden dengelenme’ sürecinde mücevherat alımlarından öte, ilk aşamada endüstriyel 

metaller tarafına etkisinin belirgin olacağı öngörümüz doğrultusunda ise; kıymetli 

metaller içinde endüstriyel tarafı öne çıkan gümüşün 16,0 doların altına Ocak ayı başından bu 

yana en düşüğe gerilediği fiyatlamada gümüşte ‘taktiksel’ olarak 17,5 dolar hedefli ‘uzun’ 

pozisyon açtık. İkili işlemimimizin diğer bacağıyla ilgili olarak, platin için iyimser 

öngörülerimizin zayıfladığını paylaşmıştık. Yeniden dengelenme sürecinin mücevherat 

alımlarını arka planda bırakması ve arz yönlü olumlu gelişmelerle, paladyum ve platinin 2014 

yılında belirgin alımlarla dikkat çektiği fiyatlamanın terse dönebileceği; satış baskısının bu iki 

metalde yoğunlaşabileceği bir fiyatlamayı daha gerçekçi bulduğumuzu ve gümüş ‘uzun’ 

pozisyonumuza karşılık platinde Temmuz 2009 en düşük seviye 1.090 doları hedefli ‘kısa’ 

pozisyon açtığımızı belirtmiştik.  

 

Aşağı yönlü riskler belirginleşiyor: 2015 büyüme tahminini %4,0’dan %3,5’e çektik. 

Revize edilen düzeltilmemiş verilere göre, geçen yılın son ayında %4,4’lük artışa işaret eden 

yıllık sanayi üretim değişimi, Ocak ayında tekrar ‘eksi’ bölgeye geçerek %2,3’lük düşüş 

gösterdi. Endüstriyel aktivitedeki aynı zayıf performansı takvim etkilerinden arındırılmış 

yıllık ve mevsim ile takvim etkilerinden arındırılmış aylık rakamdan da izliyoruz. Dış taleple ilgili 

Euro bölgesi başta olmak devam eden riskleri de göz önüne aldığımızda, bu yıla ilişkin 

büyüme tahminimizi %4’ten %3,5’e çekiyoruz. Gelecek yıla ait büyüme tahminimizi ise 

%4,5’te koruyoruz. 

Son işlem günü 

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