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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 

Fed tutanakları beklenenden ‘güvercin’: DXY üçüncü hafta üst üste 

değer kaybediyor. Ocak ayı Fed toplantı tutanakları beklenenden daha 

‘güvercin’ bir tonda kalması DXY’nin üçüncü hafta üst üste değer kaybına 

yakın olduğu fiyatlamada etkili olan altı günlük düşüşe yansıyor. Yunanistan 

‘iyimserliğiyle’ euroda gözlenen alımların devamı, DXY’de satışları 

derinleştirebilir; 93,250 ana destek önemli. 

 

Lira dolara karşı altıncı gün üst üste değer kazanıyor: Şubat ayında 

pozitif tarafta ayrışıyor. Lira, dolar karşısında gerilediği tarihi en düşük 

2,5156’dan etkili olan tepki alımlarıyla altıncı gün üst üste değer kazandığı 

fiyatlama içinde ikinci hafta değer kazancına çok yakın. Bu, Kasım sonundan 

beri ilk iki haftalık yükseliş ve bu hareket içinde lira, dolara karşı sınırlı da 

olsa değer kazancıyla EM FX’ler içinde pozitif tarafta ayrışıyor. USD/TRY’de 

Ocak ayı ortasından başlayan yükseliş dalgası ‘düzeltmesinin’ 2,4240 ve 

2,3900 seviyelerine kadar etkili olabileceği, sonrasında yeni bir yükseliş 

dalgası içinde orta vadede tarihi zirvenin de üzerinde yükselişin devamını 

bekliyoruz. 

 

Yarın PMI endeksleri izlenecek. Şubat ayı PMI imalat endekslerinden; 

Ocak ayında Euro bölgesinde gözlenen canlanmanın devamı, ABD’de ise 

faaliyetlerdeki büyüme hızının kış koşullarından ne ölçüde etkilendiği 

izlenecek. Almanya, Fransa ve Euro bölgesinin tamamı için imalat 

endeksinin Şubat ayında yükselmesi, ABD’de hafif gerilemesi bekleniyor 

(53,9→ 53,8). 
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