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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 

Küresel risk iştahındaki artışla yen dolara karşı değer kaybını sürdürüyor. Petrol 

fiyatlarındaki sert düşüş ve rubledeki değer kaybının EM FX’lerde tetiklediği satış dalgasının 

artırdığı risk algısıyla yenin dolara karşı değer kazancının, yendeki değer kaybı 

potansiyelinin orta-uzun vadede devamını öngördüğümüz ortamda, USD/JPY’de 

117,30 destek altında 115,80 seviyesine kadar sürebileceğini belirtmiştik (USD/JPY 115,6’ya 

kadar gerilemesi sonrası tekrar 120 seviyesini test ediyor). USD/JPY, küresel risk 

barometresi olarak izlenmeye devam edecek. 

 

Petrol fiyatlarındaki yükseliş denemesi kalıcı olamadı: Brent petrol 4. hafta üst üste 

değer kaybına gidiyor. Brent petrolde hafta boyunca gözlenen yükseliş denemelerinin etkili 

olamadığını görüyoruz; son 1 ay içinde üst üste 2 gün değer kazanamayan brent petrolde 

fiyatlar 4. hafta üst üste değer kaybına çok yakın. Aylık bazda ise daha çarpıcı bir görünüm 

dikkat çekiyor; fiyatlar 6. ay değer kaybediyor. 6 aylık bir düşüş hareketi en son 2008 küresel 

krizinde görülmüştü. Brent petroldeki düşüşün sonuna gelindiğine veya orta vadeye 

yayılabilecek bir tepki alım sürecine işaret eden teknik sinyaller henüz oluşmadı, ancak bu 

haftaki hareket düşüş hareketinin ‘ivme’ kaybettiği şeklinde değerlendirilebilir. Bu durumda, 

gelecek haftaki hareket kısa-orta vadeli fiyatlamanın devamında önemli olacak ancak yılın 

son 2 haftası küresel piyasalarda azalması muhtemel işlem hacimlerinin volatilitede artış 

gözlenebilecek bir ortam sağlayabileceği de unutulmamalı. 

  

Yılın son iki haftasının makro takvimi hafif: haftaya TCMB izlenecek; Yunanistan yılın 

sonunda yine gündemde. Yılın son iki haftası makro veri ve merkez bankası toplantıları 

açısından oldukça hafif bir gündem sunuyor. Yılın kalanında sadece üç merkez bankasının 

faiz toplantısı gerçekleşecek: haftaya TCMB, sonraki hafta İsrail merkez bankasının faiz 

kararlarını izleyeceğiz. Makro tarafta ise yoğun olmamasına rağmen önemli ABD verileri öne 

çıkıyor; ABD üçüncü çeyrek büyümesi ikinci revizesi (ilk açıklama/ilk revize: %3,5/%4,7), 

kişisel harcamalar ve PCE enflasyon takip edilecek. Öte yandan, Yunanistan’da 

cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu haftaya gerçekleşecek. İkinci turda da yeterli 

çoğunluğa ulaşılamaması durumunda, üçüncü tur seçimler gerçekleşecek ve üçüncü turda 

da çoğunluğun sağlanamaması halinde erken seçimlere gidilecek. Erken seçimlerde 

muhalefet-kemer sıkma politikaları karşıtlarının yönetimde söz sahibi olabileceği kaygıları, 

Yunanistan’ın IMF ve Euro bölgesinin kurtarma programlarından çıkabileceği, bölgenin 

siyasi ve ekonomik  birliğinin tekrar sorgulanabileceği bir belirsizlik ortamına işaret 

ediyor. Euro üzerindeki aşağı yönlü baskıların artacağı görülebilir. 1,2280 ile 2,5 yılın en 

düşük seviyesinin (1,2247) üzerinde işlemlerini sürdüren EUR/USD’de yükseliş denemeleri 

etkisiz kalıyor. 1,2247 destek altında 1,2045 ana desteği (EUR/USD kısa pozisyonumuzun 

hedefi: Temmuz 2012 en düşük), öncesinde 1,2120 desteğini izliyoruz. 
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