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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. 
  

  10.03.2015 

Günlük FX&Emtia Strateji Notu 

Euro ve yendeki değer kaybı DXY’deki yükselişi tetikliyor. ABD istihdam piyasasındaki 

güçlenmenin Şubat ayında da devam ederek Fed’in ilk yarı sonunda faizleri yükseltmeye 

başlayacağı ‘sıkılaştırma’ sürecine yönelik artırdığı beklentiler, başta Avrupa merkez 

bankasının 1,1 trilyon euroyu bulan ‘açık uçlu’ varlık alımlarına başladığı ve gevşemeci 

duruşunu sürdüren Japonya, İsveç, Kanada, Avustralya gibi gelişmiş diğer ülke merkez 

bankalarının (Yine de, İngiltere merkez bankası, Fed’den sonra en ‘sıkı’ duruşa sahip G10 

merkez bankası) küresel para politikasındaki ayrışmayı belirginleştirdiği ortamda dolardaki 

değer kazancını tetikliyor. Dolara karşı bu sabah euro Eylül 2003, yen ise Temmuz 2007’den 

beri en düşüğe satılıyor. Euro ve yende (DXY’nin sırasıyla %57,6 ve %13,6’sını karşılıyor) 

yoğunlaşan satışlarla 98,5’e, 11,5 yılın zirvesine yükselen DXY’deki değer kazancı diğer 

G10 ve EM FX’leri de baskılıyor; para birimlerinin tamamı bugün dolara karşı ekside.  

 

Kron, sterlin ve yen ‘kısa’ pozisyonlarımızı koruyoruz: yende değer kaybı 

ivmelenebilir. Model Portföyümüzün FX tarafında, 2015’te doların değerleneceği temamızı 

sterlin, İsveç kronu ve yendeki ‘kısa’ pozisyonlarımızla sürdürüyoruz. Pozisyonlarımız 2014 

sonundan itibaren, sırasıyla %3,4, %8,5 ve %1,7 kazanç ile ağırlıklı %5,7 getiri sunuyor. 

2014’te dolar karşısında %12,1 değer kaybıyla en çok satılan 3. G10 FX olan yende 2015’te 

şimdiye dek etkili olan %1,7’lik sınırlı değer kaybının G10 para birimlerinde işaret ettiği 

‘pozitif ayrışmanın’ sonuna gelinmiş olabilir. USDJPY’nin bugün Aralık 2014 zirvesinin 

(121,8) üzerinde, 122,0 seviyesi test ettiği hareket içinde güçlü bir günlük kapanış (121,8 

üzerinde); 128,0 ve öncesinde 126,5 hedefli yükseliş hareketini tetikleyebilir. 

 

Zayıf Çin üretici fiyatları, emtialarda satışları derinleştirirken gümüş pozitif ayrışıyor. 

Çin’de Şubat ayı tüketici fiyatları beklentilerin (%0,9) üzerine çıkarak (%1,4) deflasyonist 

baskıları hafifletse de, uzun yeni yıl tatilinin harcamalara olumlu etkisi ve üretici fiyatlarında 

süren düşüş (Ocak/Şubat: %-4,3/%-4,8) bu iyimserliği sınırlıyor. En büyük küresel tüketici 

Çin’e yönelik devam eden zayıflama sinyalleri, dolardaki güçlenmeyle birlikte bugün 

emtialardaki satışı derinleştiriyor. Emtia fiyatlarına duyarlılığı yüksek para birimlerinin de bu 

etkiyle negatif ayrıştığı fiyatlamada gümüşün bugün pozitif ayrıştığı dikkat çekiyor. 

Zayıflama sinyalleri, Çin merkez bankasının devamı gelebilecek gevşeme adımlarına yönelik 

beklentileri canlı tutarak, bu gevşeme adımlarının Çin ekonomisindeki yeniden dengelenme 

sürecinde endüstriyel metalleri öne çıkarabileceği beklentimizle uyumlu bir fiyatlamayı 

destekliyor (Gümüşte ‘uzun’ pozisyon açmıştık). Gümüşe karşı ise, arz yönlü gelişmeler ve 

mücevherat alımlarını arka planda bırakacak Çin ekonomisindeki toparlanma sürecinin platin 

ve paladyumu negatif ayrıştırabileceği beklentisiyle platinde ‘kısa’ pozisyon açmıştık. Platin 

ve paladyum bugün sırasıyla %1,5 ve %2,1 değer kaybıyla, %0,4 gerileyen gümüşten 

belirgin biçimde olumsuz ayrışıyor.  
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