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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 

ABD 10 yıllık tahvil faizleri %2,0’yi gördü. ABD istihdam piyasasındaki 

toparlanma ve Fed başkanlarının ‘faiz artışına’ yönelik açıklamalarla, 10 yıllık 

getiriler dün %2,01’e, bir ayın en zirvesine, yükseldi. 10 yıllık tahvil faizleri 2015’te 

ilk kez 50 günlük ortalamayı (%2,01) test ediyor; üzerinde, faizlerde yükselişin 

sürmesi beklenebilir. 10 yıllık tahvil faizlerinin 30 Ocak’ta gerilediği Şubat 

2013’ten bu yana en düşük seviye olan %1,63’ten bugün %2,0’ın da üzerine 

yükseldiği harekette; doların G10 FX içinde ‘düşük getirili’ para birimleri: İsviçre 

frangı, İsveç kronu ve Japon yenine; EM FX’ler içindeyse ‘yüksek getirili’ para 

birimlerine karşı değer kazancının öne çıktığı dikkat çekiyor. 

 

Yen, dolara karşı bir ayın en düşüğünde. Japon yeni dolara karşı bir ayın en 

düşüğünde ve Ocak ayı ortasından itibaren ilk kez 50 günlük ortalama üzerine 

satılıyor. USD/JPY’de hareketin 120,80; üzerinde, 121,80 hedefli devamı 

izlenmeli. Model portföyümüzde USD/JPY ‘uzun’ pozisyonumuzu 128,0 

hedefimizle koruyoruz. 

 

Lira, 2015’te dolara karşı tarihi en düşük seviyesini beşinci kez yeniledi. Lira, 

dolara karşı TCMB’nin olağanüstü toplantıyla önden yüklemeli faiz kararı 

öncesinde en düşük 2,3900 seviyesini, 16 Aralık 2014’te 2,4120 ile yenilemesi 

sonrasında, 2,2730’a kadar güçlenmesine rağmen, değer kaybı eğilimin devamı 

içindeki hareketinde dün dolara karşı en son 2,5070’e kadar satıldı. Takip 

ettiğimiz 24 EM FX içinde lirayla birlikte 2015 yılında dolara karşı tarihi en düşük 

seviyesini yenileyen para birimleri Arjantin pezo ve Romanya leyi. Lira 2015’te 

dolar karşısında %6,3 değer kaybederken, pezo ve leyin değer kaybı sırasıyla 

%2,4 ve %5,6. Lira, Ocak ayı ortasından tetiklenen satışlarla 2015’te negatif 

tarafta öne çıkıyor. Hafta başında, ‘USD/TRY’de ara yükseliş dalgasının 2,5030’a 

kadar etkili olabileceği, 2,3620 ile sınırlı kalacak ara düzeltme sonrasında 

yükselişin tarihi zirve üzerinde devamını beklediğimizi’ paylaşmıştık. 2,5030 

üzerini test eden hareket görümüzü değiştirmemekle birlikte, ana yükseliş 

dalgasının 2,5157/5244 direnç bölgesi hedefli devamı potansiyeli yaratıyor. 

2,4692 desteğe kadar gözlenebilecek geri çekilme bu potansiyeli bozmayacak. 

Dün 

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