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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 

DXY on iki yılın zirvesini test etti, euroda bugün tepki alımları etkili: lira pozitif 

ayrışıyor. DXY’nin bu hafta %1,6’ı bulan yükseliş hareketi içinde lira, dolar 

karşısında %1,2 değer kazancıyla, Meksika pesosuyla (%0,4) birlikte değer 

kazanan 2 EM FX. Liranın bu en çok satın alınan para birimi olduğu fiyatlamada 

G10 para birimleri içinde ise sadece Yeni Zelanda doları (%0,4) ABD dolarına karşı 

artıda. Haftaya gerçekleşecek ve tutanaklardaki ‘sabırlı’ ifadesinin kaldırılabileceği 

ve söylemlerinden faiz artış sürecine yönelik sinyalleri izleyeceğimiz Fed toplantısı 

öncesinde beklentileri şekillendirebilecek iki veri, bugünkü Şubat ayı perakende 

satışlar verisi ve haftaya gelecek sanayi üretimi rakamı. Perakende satışlar iki aydır 

tahminlerin altında ve bugün %0,3 yükselmesi beklentileri, benzin fiyatlarındaki 

artışla karşılanabilir. Beklentinin altındaki gerçekleşmeler dolarda bir miktar kar 

baskısına neden olabilir. Bu, brent petroldeki düşüş ve hafifleyen siyasi risk algısıyla 

lirada etkili olan değer kazancı eğiliminin devamını destekleyebilir. USDTRY’de 

2,5695 ilk hedef; altında, gerileme 2,5132 seviyesine kadar sürebilir. 

  

Sert satılan kıymetli metallerde tepki alımları gözleniyor. Haftaya satış 

baskısıyla başlayan ve altın ile gümüşte Aralık ayından bu yana en düşük 

seviyelerin test edildiği kıymetli metallerdeki düşüş hareketi içinde bugün tepki 

alımları etkili. Gümüş bir süredir gösterdiği pozitif ayrışmayı sürdürüyor; gümüş ‘al’, 

platin ‘sat’ ikili işlemimiz bu hafta %4,4 artıda. 

  

Güney kore merkez bankası politika faizini ‘tarihi en düşüğe’ indirdi. Güney 

Kore merkez bankası politika faizinde, sabit tutacağı beklentilerinin aksine, Ekim 

ayından bu yana ilk kez indirime giderek 25 baz puan düşürdü ve %1,75 ile tarihi en 

düşük seviyeye çekti. 2014 yılında faizlerde toplamda 50 baz puanlık indirim yapan 

merkez bankası, büyüme ve enflasyondaki gelişimin beklentilerinin altında kaldığını 

belirtirken 2015 enflasyon hedefini Kasım ayı öngörüsü %2,5’ten %1,9’a düşürdü. 

Zayıf iç talep ve kırılgan küresel büyüme ortamında Güney Kore merkez bankasının 

bu hamlesi, küresel büyümeye duyarlı gelişmekte olan Asya ülke merkez 

bankalarının global büyümeye yönelik endişelerini yansıtıyor. Diğer yandan, Yeni 

Zelanda merkez bankası ise politika faizini tahminlere paralel %3,5’te sabit tuttu. 

Bugün Peru ve yarın Rusya merkez bankalarının faiz toplantıları izlenecek, Rusya 

merkez bankasının faizleri %15,0’dan %14,0’a indirmesi bekleniyor. 
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