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Arjantin pesosu
Brezilya reali

Kolombiya pezosu
Şili pesosu

Meksika pesosu
Peru solu
Çin yuanı

Malezya ringiti
Filipin pesosu

Singapur doları
Tayland bahtı
Tayvan doları

Hindistan rupisi
Kore wonu
Bulgar levi

Çek korunası
Mısır paundu
Macar forinti
İsrail shekeli

Polonya zlotisi
Rus rublesi

Türk lirası
Güney Afrika randı

Endonezya rupisi

NOKSEK – 240 dk 

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. 
  

  18.03.2015 

Günlük FX&Emtia Strateji Notu 

‘Sabırlı’ ifadesi takip edilecek: toplantı öncesinde FX tarafı 

karışık. Fed’in bugünkü faiz toplantısında faiz artırım sürecine yönelik beklentileri 

şekillendirebilecek ve genel olarak beklendiği üzere, ‘sabırlı’ ifadesinin 

kaldırılması noktasında nasıl bir söyleme geçileceği izlenecek. ‘Sabırlı’ ifadesinin 

kaldırılması sonrasında faiz artırım sürecinin geleneksel boyutlardan uzak, 

küçük artışlarla başlayabileceğine yönelik gidilecek bir söylem 

değişikliğinin dolarda kısa-orta vadeli bir düzeltme süreci ve bu ortamda kıymetli 

metallerde de yükseliş denemelerinin öne çıkabileceği bir fiyatlamayı 

destekleyebilir. DXY’nin on iki yılın zirvesine sert yükseldiği son iki haftalık 

hareketin ardından dolarda gözlenebilecek tepki satışlarını: i) emtia fiyatlarına 

duyarlılığı yüksek EM FX’lerde dolara karşı ‘uzun’; ii) kıymetli metallerde 

‘uzun’; iii) euroda ‘daha zayıf’ diğer G10 para birimleri karşısında ‘uzun’ tarafta 

değerlendirebiliriz. Toplantı öncesinde FX tarafında karışık bir fiyatlama hakim. 

G10 para birimleri içinde en çok satılan 2. para biriminin Norveç kronu, en çok 

satın alınanın da İsveç kronu olduğu dikkat çekiyor; NOKSEK 1,0360 ile iki ayın 

en düşüğünde. Norveç merkez bankasının yarınki toplantıda politika faizinde 50 

baz puana kadar indirime gidebileceği bekleniyor. 0,9850 hedefli NOKSEK ‘kısa’ 

pozisyonumuzu koruyoruz.  

 

İngiltere merkez bankası tutanakları açıklandı, işsizlik beklentinin üzerinde: 

sterlinde satışlar artıyor. İngiltere merkez bankasının Mart ayı başındaki 

toplantısında politika faizinin ve tahvil alım tutarının sabit bırakılması yönünde 

kurul üyelerinin 9’a-0 oybirliği ‘duruşunu’ koruduğunu izliyoruz. İşsizlik oranı ise 

Şubat ayında %5,7 seviyesini korudu (beklenti: %5,6). Sterlin bugün dolara karşı 

en çok satılan G10 para birimi. 

 

Lira bu hafta EM FX’ler içinde pozitif tarafta. Geçen hafta dolara karşı tarihi ne 

düşüğü yenileyen lira,  EM FX’lerin çoğunun dolar karşısında değer kazandığı bu 

hafta %0,6 yükselişle en çok satın alınan para birimlerinden. Ruble, forint ve 

zloitinin başı çektiği, bölge para birimlerinde etkili olan bu değer kazancı eğilimi 

içinde brent petroldeki düşüşün devamı lira için pozitif. 

Dün 

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