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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 

Rusya-Ukrayna ateşkes anlaşması bölge para birimlerinde olumlu fiyatlanıyor. Rusya, 

Ukrayna, Almanya ve Fransa’nın bir araya geldiği barış görüşmelerinden Rusya ile Ukrayna 

arasında 15 Şubat’tan itibaren bir ateşkes anlaşmasına varıldı. Bu gelişmeyle bölge para 

birimlerinin dolar karşısında değer kazandığı, liranın dolara karşı bugün en düşük 2,5082’den 

2,4848’e kadar güçlendiğini izliyoruz. 

 

İsveç merkez bankası politika faizini indirdi: USD/SEK ‘hedefimizi’ yükseltiyoruz. 2015 

Görünüm raporumuzun FX tarafında, ana temamızı ABD ekonomisinin küresel büyümeyi 

sırtlayacağı ve Fed’in küresel para politikasının belirleyici gücü olacağı temelinde kurmuştuk. 

Deflasyonist endişeleri artıran zayıf enflasyon ortamının önde gelen gelişmiş ülke merkez 

bankalarına sağlayacağı ‘gevşeme alanlarıyla’ Fed para politikasından belirginleştireceği 

‘ayrışmanın,’ G10 para birimlerinin dolara karşı ‘kısa tarafta’ bir fiyatlama sunabileceği paylaşmış 

ve bu fırsatlar içinde İsveç kronuna dikkat çekmiştik. USD/SEK’te Ekim 2014 ortasında 7,14’ten 

açtığımız ‘uzun’ pozisyonumuzu 21 Ocak’ta, Avrupa merkez banaksı toplantısı öncesinde FX 

riskimizi hafifletmek için 8,18’den %14 getiriyle kapatmayı tercih etmiş; sonrasında Ocak ayı 

sonunda tekrar 8,45 hedefli ‘uzun’ pozisyon almıştık. İsveç merkez bankasının, Avrupa merkez 

bankasının ‘ultra gevşeme’ adımlarının son hamlesi olan, Mart ayında başlayacak varlık alımı, 

kararının ardından bugünkü toplantıda politika faizini %0’dan %-0,1’a çekerek toplamda 10 

milyar kronluk tahvil alımına gittiği ve esneme adımlarının devamı için hazır olduğu 

açıklamaları beklentilerin de ‘ötesinde’ bir gevşeme alanına işaret ediyor. Açıklamayla birlikte 

USD/SEK’in 8,35’ten 8,55’e kadar sert satın alındığı fiyatlamanın orta-uzun vadede de devamını 

öngörüyor; USD/SEK için hedefimizi 8,45’ten 9,30’a yükseltiyoruz. 

  

İngiltere merkez bankası enflasyon raporu bekleniyor. Kasım ayındaki enflasyon raporunda 

petrolün varil fiyatının 89 dolar olarak öngörülmesi sonrasında petrolün 45 dolara kadar 

gerilediğini ve Aralık ayında tüketici fiyatlarının %0,5 ile on dört yılın en düşüğüne kadar indiğini 

izlemiştik. Merkez bankası 1993’ten beri ‘negatif’ enflasyon beklentisi paylaşmadı. Bugünkü 

raporda kısa vadeli enflasyon öngürülerinin aşağı çekilmesi ve merkez bankası başkanının 

hükümete sunacağı mektubun içeriği önemli. 

  

Avustralya’da işsizlik oranı  on üç yılın en yükseğinde: Avustralya doları sert satılıyor. 

Avustralya’da işsizlik oranı Ocak ayında, 2014 ikinci yarısındaki %6,1-%6,3 bandının ve %6,2 

beklentilerin üzerinde %6,4’e yükselerek Ağustos 2002’den bu yana zirveye çıktı. Bu olumsuzluk, 

Avustralya dolarının bugün ABD dolarına karşı %0,5 değer kaybında etkili. Avustralya merkez 

bankası geçen hafta Ağustos 2013’ten itibaren ilk kez politika faizidne değişikliğe giderek faizleri 

%2,25’e, yeni en düşüğe çekmişti. Makro verilerdeki bozulma, merkez bankasına ‘ek gevşeme’ 

için alan yaratabilir. Bu da, Çin’in 2015’e aktivitedeki bozulmanın belirginleşmesiyle başladığı 

ortamda emtia fiyatlarına duyarlılığı yüksek Avustralya doları üzerindeki baskıyı artırıyor. 

Avustralya doları 2015’te en çok satılan G10 para birimlerinden. AUD/USD’de Şubat başında test 

edilen beş buçuk yılın en düşük seviyesi 0,7626 altında düşüş hareketi hızlanabilir. 
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