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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 

İngiltere’de tüketici fiyatları ve merkez bankası toplantı tutanaklarını izliyoruz: 9’a 

‘0’ oybirliği bozulabilir. Aralık ayında tüketici fiyatlarının, yılın ikinci yarısında enerji 

fiyatlarında gözlenen sert düşüşle %0,5’e gerileyerek %2,0’lık hedefin oldukça altında 

gerçekleştiği ortamda, merkez bankası geçen haftaki enflasyon raporunda tüketici 

fiyatlarının kısa vadede düşüşünün sürebileceği, geçici de olsa ‘negatif’ bölgeye 

inebileceği ancak yılın ikinci yarısında enerji fiyatlarının bu olumsuz etkisinin 

azalmasıyla yıllık bazda tekrar yükselebileceğini belirtti. Kasım 2014’teki bir önceki 

enflasyon raporunda %1,4, %1,8, %2,0 seviyelerinde tahmin edilen sırasıyla 2015, 2016 

ve 2017 yıl sonu tüketici fiyatları %0,5, %1,8 ve %2,1 olarak güncellendi. Bunda, Kasım 

ayında 2015 ve sonrası için 90 dolar civarında öngörülen petrol fiyatlarının 60-70 dolar 

bandında çekilmesi etkili. İngiltere merkez bankasının riskleri ‘kısa vadeli’ görmesi, 

beklenenden daha ‘şahin’ bir duruşa işaret ediyor. Yarın açıklanacak enflasyon 

rakamının Ocak ayında %0,4’e gerilemesi bekleniyor; en düşük tahmin %0,2 

seviyesinde. Dokuz üyeli para politikasının iki üyesinin bir süredir sürdürdüğü ‘faiz 

artırımı’ yönündeki oylarını Ocak toplantısında geri çektiğini ve faizlerin değiştirilmemesi 

kararının ‘oy birliğiyle’ alındığını izlemiştik. Bu iki üyeden Martin Weale’in hafta sonu, 

’faizlerin piyasanın beklediğinden erken artırılacağı’ ve bir süredir faizlerin artırılması 

yönünde kullandığı oyunu Ocak ayında geri çekmesinin petrol fiyatlarında sertleşen 

satışların etkili olduğu açıklamalarından, 9’a 0, faizlerin sabit tutulması yönündeki mevcut 

‘oybirliği’ görünümünün bozulabileceğini anlıyoruz. Brent petrol, İngiltere merkez 

bankasının 7-8 Ocak tarihli toplantısında 50 doların altına gerilemişti ancak 

toparlanma aynı şekilde sert oldu ve fiyatlar toplantı tarihinden itiabren yaklaşık %20 

değer kazandı. Bu yönde bir gerçekleşme sterlin için pozitif ve Model Portföyümüzdeki 

GBP/USD ‘kısa’ pozisyonumuzu tehdit ediyor. Temmuz sonundan itibaren ilk kez 50 

günlük ortalama üzerine yükselen GBP/USD’de haftanın son işlem günü açıklanacak 

Ocak perakende satışlarda gözlenebilecek bir artış da 1,5610/40 direnç bölgesine kadar 

yükselişi destekleyebilir. Yükselişleri şimdilik ‘satış’ yönünde izliyoruz. 

 

Avrupa merkez bankasının ilk ‘faiz kararı’ içermeyen toplantısı gerçekleşecek. 

Avrupa merkez bankasının ‘oylama sistemi’ ve takvimi Litvanya’nın da birliğe dahil 

olmasıyla değişmiş ve yeni uygulama, belirli rotasyonlar ve ‘faiz kararı içermeyen’ para 

politikası toplantılarıyla 2015 başından itiabren uygulanmaya konmuştu. 22 Ocak 

toplantısından sonra bu hafta Çarşamba günü ilk ‘faiz kararı’ içermeyen toplantı 

gerçekleşecek. Format ve içeriğin piyasa tarafından henüz anlaşılamadığı görülüyor, 

ancak Avrupa merkez bankasının şeffaflık ve piyasayla iletişiminde yeni bir ‘kanal’ olarak 

yeni uygulama önemli. 

Son işlem günü 

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

-1% 0% 1%

İsviçre frangı

Danimarka kronu

euro

Japon yeni

Norveç kronu

İsveç kronu

İngiliz sterlini

Avustralya doları

Kanada doları

Yeni Zelanda doları

50 günlük 

ortalama 

 

%3,0 

100 günlük 

ortalama 

 



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. 
  

KÜNYE 

Banu KIVCI TOKALI 

Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Direktörü 

BTokali@halkyatirim.com.tr 

+90 212 314 81 88 

Cüneyt MEHMETOĞLU 

Uzman Yardımcısı 

CMehmetoglu@halkyatirim.com.tr 

+90 212 314 87 31 

Mert OSKAN 

Uzman Yardımcısı 

MOskan@halkyatirim.com.tr 

+90 212 314 87 32 

Ozan DOĞAN 

Uzman  

ODogan@halkyatirim.com.tr 

+90 212 314 87 30 

İlknur HAYIR TURHAN 

Yönetmen 

ITurhan@halkyatirim.com.tr 

+90 212 314 81 85 

Furkan OKUMUŞ 

Uzman Yardımcısı 

FOkumus@halkyatirim.com.tr 

+90 212 314 81 86 

Sertaç OKTAY 

Uzman Yardımcısı 

SOktay@halkyatirim.com.tr 

+90 212 314 87 26 


