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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’de dış ticaret rakamlarının ardından enflasyon göstergeleri de zayıflamaya 

işaret ediyor. Çin’de ihracat ve ithalatın Ocak ayında yıllık bazda sırasıyla %3,3 ve 

%19,9 ile beklentilerin oldukça altında, 2009 yılından bu yana en sert şekilde 

daralması ardından tüketici fiyatlarının da yılın ilk ayında %0,8 artışla küresel kriz 

sonrasından, Kasım 2009’daki %0,6’lık yükselişten, beri en düşüğe gerilediği ve 

üretici fiyatlarının da otuz beşinci ay üst üste daralarak %4,3 düştüğünü izliyoruz. 

Deflasyon endişeleri artıyor ve bu endişeler, Kasım ayında iki yıl sonra yapılan ilk 

faiz indirimi sonrasında önceki hafta yine iki yıl sonra zorunlu karşılıklarda yapılan 

indirimin devamı için merkez bankasından beklentileri artırıyor. Bu beklentiler emtia 

fiyatlarını kısa vadede desteklese de küresel talepte kıpırdanma görülmeden yılın 

kalanı için emtia fiyatları üzerindeki baskının korunacağını düşünüyoruz. Nitekim, Çin 

merkez bankasının ihtiyatlı tavrını devam ettirebileceğine yönelik açıklamalarını 

izliyoruz. Bu durum da, başta bölge ekonomilerinden olmak üzere emtia fiyatlarına 

duyarlılığı yüksek Yeni Zelanda ve Avustralya dolarları için olumsuz. Aynı fiyatlama 

rand, real ile Şili, Meksika ve Kolombiya pesolarında da etkili olabilir.  

 

Uluslararası Enerji Ajansı: petrol fiyatlarında yeniden dengelenme yıllar alabilir. 

Brent petrol Ocak ayında gerilediği 2009’dan bu yana en düşük seviye olan 45,19 

dolardan başlayan yükseliş hareketinde 60 doları test etti (Şubat ayı en yüksek: 

59,61) ve Şubat ayında yedi ay sonra ilk aylık kazancına gidiyor (Ocak kapanış/ son 

fiyat: 52,99/57,62). Uluslararası Enerji Ajansı Şubat ayı aylık raporunda petrol 

fiyatlarında gözlenen bu yükselişi, piyasa oyuncularının ‘tünelin sonundaki’ ışığı 

gördüğü ve harcamaları kısan petrol firmalarında artan güvenin enerji piyasasındaki 

‘toparlanma’ eğilimini desteklediği şeklinde öne çıkarırken, arzın bol olduğu mevcut 

ortamda bu ‘toparlanma’ dengelenmenin yıllar alabileceğini belirtiyor. 

  

Dolar ‘uzun’ pozisyonlarımız bu hafta için sterlin haricinde pozitif bölgede. ABD 

veri gündeminin zayıf olduğu hafta dolara karşı ‘kısa’ taraftaki yen, sterlin ve İsveç 

kronu pozisyonlarımız için risk algısında artabilecek olumsuzluğu en belirgin risk 

unsuru olarak izliyoruz. Özellikle Yunanistan belirsizliği başta yende değer 

kazancına neden olacak bir fiyatlamayı tetikleyebilir. İngiltere’de Aralık’ta sanayi 

üretiminin tahminlerin altında, imalat sanayi aktivitesinin ise öngürülenin üzerinde 

gerçekleşti. Geçen hafta dolara karşı 50 günlük ortalamaya kadar değer kazanan 

sterlinde zayıflamanın kritik 50 günlük ortalama (1,5350) altında devamını bekliyoruz. 

GBP/USD Temmuz sonundan beri 50 günlük ortalamanın altında işlemlerini 

sürdürüyor.  
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