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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 

Endonezya merkez bankası politika faizinde ‘sürpriz’ indirime gitti. Endonezya 

merkez bankası politika faizini beklenmedik şekilde 25 baz puan indirerek %7,50’ye 

çekti. Tüketici fiyatlarının Aralık ayında %8,4’ten %7,0’ın hemen altına gerilediği 

ortamda, enflasyondaki düşüşün %5,5’e kadar inmesi durumunda merkez 

bankasının faizlerde indirime gideceği, bunun da yılın ortasına doğru 

gerçekleşeceği bekleniyordu. 

 

İngiltere’de enflasyon 1989’dan itibaren en düşükte. İngiltere’de tüketici fiyatları 

Ocak ayında, Aralık ayındaki %0,5’ten beklentiler doğrultusunda %0,3’e, kayıtların 

tutulduğu 1989’dan beri en düşüğe geriledi. Merkez bankası geçen haftaki 

enflasyon raporunda tüketici fiyatlarının kısa vadede düşüşünün sürebileceği, geçici 

de olsa ‘negatif’ bölgeye inebileceği açıklamasından sonra enflasyondaki bu 

düşüşün sterline etkisi sınırlı; sterlinde bugün euro ve dolara karşı hafif değer 

değişimleri gözleniyor. 

 

ZEW Endeksi dördüncü ay üst üste yükseldi: beklentilerin altında. Almanya’da 

iş dünyasında beklentiler olumlu yönde gelişmeye devam ediyor; ZEW endeksi 

Şubat ayında, Ocak ayındaki 48,4’ten 53,0’a (beklenti: 55,0) yükseldi. Ekim 2014’te 

iki yıldan bu yana ilk kez negatif bölgeye gerileyen beklenti endeksinin dördüncü ay 

üst üste yükselmesine rağmen beş ay sonra ilk kez beklentilerin altında kaldığını da 

görüyoruz. Enstitüden yapılan açıklamada Avrupa merkez bankasının Ocak 

toplantısında attığı adımların ‘iyimserliği’ artırdığı ancak Yunanistan hükümetinin 

tutumunun beklentilere zarar verdiği açıklamaları ise, beklentilerin 

karşılanamamasını kısmen açıklıyor. 

 

Güney Kore merkez bankası politika faizini değiştirmedi. 2014’te politika 

faizinde toplamda 50 baz puanlık indirime giden Güney Kore merkez bankası 

2015’in ikinci toplantısında da politika faizini (%2,0) beklentiye paralel, sabit bıraktı. 

Gelişen Asya ülke merkez bankaları içinde en düşük politika faizi %1,88 ile Tayvan 

merkez bankasında, sonrasında ise Güney Kore ve Tayland merkez bankaları %2,0 

faiz oranıyla geliyor. Güney kore wonu 2015’te dolara karşı %1,0 değer kaybıyla en 

az değer kaybeden EM FX’lerden. Aynı fiyatlamada Tayvan doları ve Tayland 

bahtı ise dolara karşı sınırlı da olsa yükselişle değer kazanan 4 EM FX’ten; Asya 

EM FX’leri 2015’te pozitif ayrışıyor. 
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