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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 merkez bankası tutanakları beklenenden ‘şahin’: sterlin değer 

kazanıyor. İngiltere merkez bankasının Şubat ayı toplantı tutanakları, 2014’ün son 

döneminde büyümede görülen zayıflamanın geçici olabileceği; tüketimdeki artışın 

güçlü ve yıl sonunda ücretlerdeki artışın merkez bankası öngörülerinden yüksek 

olduğu ortamda faiz artırımlarının kademeli olabileceği görüşlerini içeriyor. Faizlerin 

değiştirilmemesi kararının 9’a ‘0’, oybirliğiyle, alınmasına rağmen, 2 üyenin 2015’te 

faiz artışı öngörmeye devam ettiği belirtilen tutanaklar, 9’a ‘0’ faizlerin sabit tutulması 

yönündeki mevcut ‘oybirliği’ görünümünün gelecek toplantılarda bozulabileceği 

beklentileriyle uyumlu. GBP/USD’de 1,5610/40 direnç bölgesine kadar yaşanabilecek 

yükselişleri şimdilik ‘satış’ yönünde izlemeye devam ediyoruz. 

 

Platin Ocak sonundan itibaren paladyumdan negatif ayrışıyor: ana destek 

kırıldı. 2015 yılı için platini öne çıkarmış ve paladyuma relatif güçlü kalacağı 

beklentimizi paylaşmıştık. Ocak sonundan itibaren platinde etkili olan satışlarla bu 

fiyatlamanın şimdilik terse döndüğü ve platinin paladyumdan 2014 sonuna göre %1,1 

negatif ayrıştığı görülüyor. 2015’te gümüş ve altının sırasıyla %4,9 ve %2,2 değer 

kazancıyla Goldman Sachs kıymetli metaller endeksindeki %2,4 yükselişte başı 

çektiği fiyatlamada, platin ve paladyum satılıyor. Platinin Kasım ve Aralık aylarında 

test ettiği 2009 son çeyrekten itibaren en düşüğü, kritik 1.176/78 destek bölgesinin 

kırılması düşüş potansiyeli yaratsa da, özellikle 2015 başında Euro bölgesi otomotiv 

satışlarında yaşanan güçlü toparlanma platin talebi için pozitif. 

  

Çin ‘koyun yılına’ giriyor: ‘yeni yıl’ tatili emtia piyasalarında zayıflamaya neden 

olabilir. Çin takvimine göre bugün ‘at yılı’ sonlanacak ve yarın ‘koyun yılına’ giriliyor. 

Çin takviminde 2015 ‘ateş’ döngüsünün son yılı ve 2016’da girilecek ‘metal’ 

döngüsünün hemen öncesinde, ‘ateş’ ve ‘metal’ döngüsü arasındaki geçiş yıllarının 

önemli gelişimlere işaret ettiğine inanılıyor. Daha önceki yedi ‘geçiş yılı’; 2003, 1991, 

1979, 1967, 1955, 1943 ve 1931’de emtia piyasalarında genel olarak satış baskısının 

hakim olduğu dikkat çekiyor. Diğer yandan, Çin piyasalarının bugünden itibaren 

gelecek hafta ortasına kadar kapalı olması emtia piyasalarında düşen hacimle 

birlikte satış baskısının artmasına neden olabilir. Özellikle dünkü sert satışla kıymetli 

metallerin tamamının kısa-orta vadeli ortalamalarının da altına gerilemesi sonrasında 

yükseliş denemelerinin zayıf kalacağı görülebilir. Dün kritik 1.216 desteğini kıran ons 

altında beklediğimiz yükseliş potansiyeli zayıfladı; 1.168 desteği izliyoruz. 
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