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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 

FX tarafında lira dikkat çekiyor. DXY’nin 100,1 ile 11 yılın zirvesine yükselerek dördüncü hafta üst 

üste değer kazandığı hafta EM ve G10 para birimlerinin lira ve Meksika pesosu dışında tamamı 

dolara karşı satılıyor. Dolara karşı, sırasıyla geçen hafta ve bu hafta başında tarihi en düşük 

seviyeyi yenileyen lira ve peso bu hafta %0,3 ve %0,2 sınırlı değer kazançlarıyla FX tarafında pozitif 

ayrışıyor. EM ve G10 FX’lere ek olarak, küresel çapta para birimlerinin dolara karşı hareketinde de 

lira ve pesonun öne çıktığı, ‘sınır ülke’ para birimlerinden; Ukrayna grivna (%5,0), Moldova ley 

(%2,9), Uganda şilini (%1,9) ve solomon adaları dolarının (%1,8) başı çektiği bir fiyatlama 

görüyoruz.  

  

Sterlin üzerindeki aşağı yönlü baskılar artıyor. Sterlin dolara karşı Temmuz 2013’ten bu yana en 

düşüğe satıldığı ortamda merkez bankasının piyasalarda  gözlenen kısa vadeli ‘şokların’ daha sık 

yaşanabileceği açıklamaları dikkat çekiyor. Makro göstergelerde bir süredir izlediğimiz 

yavaşlamanın bugün en son inşaat sektörü rakamlarındaki beklenmedik sert gerilemeye yansıdığını 

da görüyoruz. 

  

Norveç kronunda ‘kısa’ posizyon alıyoruz. 2015 temamızda emtia ve emtia fiyatlarına duyarlılığı 

yüksek para birimlerini ‘kısa tarafta’ izleyeceğimizi paylaşmış; EM FX’ler içinde real, Şili peso, ve 

randı öne çıkarmıştık. Para politikası tarafındaki ayrışmayı ise, başta Avrupa ve İsveç merkez 

bankalarının ‘gevşeme alanlarının’ yarattığı potansiyelle, euro ve İsveç kronunda ‘kısa’ pozisyon 

açarak değerlendirmiştik. 2014 sonundan ve 2014 üçüncü çeyrek sonundan itibaren sırasıyla %9,50 

ve %16,4 değer kazancı sunan USDSEK ‘uzun’ pozisyonumuzu: i) İsviçre merkez bankasının %-

0,1’e çekerek ‘gevşemeci hamleler’ için ek alanı sınırladığı; ii) makro verilerdeki ‘kötüleşmenin’ yılın 

ilk iki ayında toparlanma sinyalleri vermeye başladığı ortamda kapatıyor; G10 para birimlerinden 

Norveç kronunu ‘zayıf’ tarafta izlemeyi tercih ediyoruz. Petrol fiyatlarına duyarlılığı yüksek Norveç 

kronunun, makro göstergelerdeki zayıflama işaretleri ve Norveç merkez bankasının %1,25’lik 

politika faizinin ‘esnek’ adımlara yarattığı alanla gelişmiş ülke para birimleri içinde negatif 

ayrışabileceğiı bir fiyatlama bekliyoruz. Bu fiyatlamayı, haftaya gerçekleşecek kritik Fed toplantısı 

öncesinde dolara karşı ‘kısa’ pozisyon almayı riskli gördüğümüzden, İsveç kronuna karşı ‘geçici 

olarak’ değerlendirmeyi tercih ediyor; NOKSEK’te 0,9850 hedefli ‘kısa’ pozisyon açıyoruz. 

  

Haftaya merkez bankaları takvimi yoğun: Fed ve TCMB faiz toplantıları öne çıkıyor. Gelecek 

hafta Fed’in faiz artırım sürecine yönelik beklentileri şekillendirebilecek ve ‘sabırlı’ ifadesinin 

kaldırılması noktasında nasıl bir söyleme geçileceği izlenecek faiz toplantısı öne çıkıyor. Dolardaki 

fiyatlamada belirleyici olacak Fed toplantısı dışında Endonezya, Japonya, İsviçre, Şili ve Norveç 

merkez bankaları ile TCMB’nin faiz toplantıları da takip edilecek. Norveç merkez bankasının politika 

faizinde, yukarıda da belirttiğimiz gibi, 50 baz puana kadar indirime gidebileceği beklenirken, 

TCMB’nin ise politika faizini sabit tutup faiz koridorunun üst bandında 25 baz puanlık 

indirime gideceğini öngörüyoruz. Diğer yandan, İngiltere merkez bankası toplantı tutanakları ve 

İsveç ile Norveç merkez bankası başkanlarının konuşmalarının FX pozisyonlarımızı destekler yönde 

gelişebileceğini düşünüyoruz.  
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