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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 ikinci hafta üst üste geriliyor. DXY geçen haftaki %0,1’lik düşüş sonrasında 

bu hafta %0,7 değer kaybediyor. Bu, Kasım sonundan bu yana ilk iki hafta üst üste 

gerileme olacak. Bu haftaki harekette dolara karşı %1,0 ve %0,9 değer kazanan 

sırasıyla euro ve sterlinin etkisi büyük. DXY’deki beş para biriminden (euro, yen, 

sterlin, Kanada doları, İsveç kronu, İsviçre frangı) sadece İsveç kronu bu hafta 

dolara karşı satılıyor (%-0,4). G10 para birimlerinde de dolara karşı bu yönde bir 

değer kazanma eğilimi izleniyor; Avustralya doları (%-0,7) kronla birlikte satılan 

iki para biriminden. EM FX’lere ise daha karışık bir görümüm hakim; dolara karşı 

rublenin (%3,1) başı çektiği değer kazanma eğiliminde bölge para birimleri 

yükselirken rand ve realle birlikte gelişen Asya ülke para birimleri dolar karşısında 

satılıyor. 

 

Euro bölgesi son çeyrek büyüme oranı bekleniyor. Bölgenin en büyük iki 

ekonomisi Fransa 2014 son çeyrekte çeyreksel bazda %0,1 ile beklentilere paralel, 

Almanya ise %0,7 ile tahminlerin (%0,3) üzerinde büyüme yakaladı. İtalya ise %0,1 

daraldığı üçüncü çeyrek sonrasında yılın dördüncü çeyreğinde %0,0 büyüme 

kaydererek durgunluktan çıkamadı. İspanya’nın ise son çeyrekte %0,7 

büyümeyle (1Ç08’den beri en yüksek) küresel kriz öncesi seviyelere 

döndüğünü izlemiştik. Bölgenin tamamı için ekonominin yılın son çeyreğinde 

%0,2 büyümesi bekleniyordu. Pozitif Almanya sürpriziyle tahminleri aşan bir 

büyüme rakamı görülebilir.  

  

Haftaya Fed ve İngiltere merkez bankası tutanakları öne çıkıyor. Yeni hafta 

Japonya’nın son çeyrek büyüme rakamıyla başlayacak ve merkez bankaları 

tarafında: i) Avustralya merkez bankası toplantı tutanağı; ii) Endonezya merkez 

bankası faiz kararı; iii) Güney Kore merkez bankası faiz kararı; iv) İngiltere merkez 

bankası toplantı tutanakları; v) Japonya merkez bankası faiz kararı; vi) Fed 

tutanakları izlenecek. Faiz toplantılarından genel olarak bir değişikliğe gidilmesi 

beklenmiyor. Tutanaklardan ise, Fed’in sıkılaştırmaya sürecinde atacağı adımların 

‘ölçüsüne’ yönelik sinyalleri arayacağız. Özellikle istihdam piyasasında süren 

‘güçlenme’ ve Fed başkanlarının faizlerin yıl ortasında artılacağına yönelik 

net açıklamaları, faiz artışının 2015 ilk yarı sonunda başlayacağı beklentilerini 

oldukça güçlendirmişti. Faiz artırımların nasıl hamlelerle gerçekleşeceği 

önümüzdeki dönemde fiyatlamalarda daha belirleyici olacak. 
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