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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 beklenenden ‘güvercin’ kaldı: risk algılaması olumlu yönde gelişiyor. Fed’in 

dünkü faiz toplantısında, ‘sabırlı’ ifadesinin kaldırılmasını beklenen bir gelişme olarak 

değerlendirirken, 2015 yılı sonuna ait faiz projeksiyonlarının ve enflasyon tahmininin 

neredeyse yarı yarıya indirilmesinin küresel risk algılamasında ön plana çıkacağını 

düşünüyoruz. Parasal sıkılaştırmanın başlasa da hızlı yürütülmeyeceği izlenimi, 

başta gelişmekte olan ülke varlıklarını olumlu etkileyecek bir fiyatlama sunuyor. 

  

İsveç merkez bankası sonrasında Norveç merkez bankasının atacağı adımın 

‘ölçüsü’ önemli, İsviçre merkez bankası politika faizini değiştirmedi. Fed’in küresel 

para politikasına yön verdiği ortamda İsveç merkez bankası dün politika faizini 

olağanüstü toplantıyla %-0,10’dan %-0,25’e çekti ve 10 milyar kronluk tahvil alım 

tutarını 30 milyar krona yükseltti. İsviçre merkez bankasının ise bu sabahki toplantıda 

faiz göstergelerinde herhangi bir değişikliğe gitmediğini izliyoruz. Norveç merkez 

bankasının gün içindeki toplantıda 50 baz puana kadar gerçekleştirebileceği faiz 

indirimiyle bu ‘gevşemeci’ ortama katılması beklenirken, Norveç kronu, İsveç kronuna 

karşı toplantı öncesinde değer kaybediyor. 

  

Model Portföy’de dolar ‘uzun’ pozisyonlarımızı kapattık. FX portföyümüzde dolar 

‘uzun’ pozisyonlarımızı, hızlı değer kazancı sonrasında dolarda kısa vadeli bir 

‘düzeltme’ olabileceği beklentisiyle, orta vadede doların güçlü kalmaya devam edeceği 

beklentimizi koruyarak, kapattık. USD/JPY ‘uzun’ ve GBP/USD ‘kısa’ pozisyonlarımızı; 

EUR/JPY (133,8 hedefli) ile EUR/GBP’de (0,7470 hedefli) ‘uzun’ tarafta pozisyon 

alarak taşıyıp; USD/ZAR’da da (11,75 hedefli) ‘kısa’ pozisyon açtığımızı bu sabah 

paylaşmıştık. Dolarda etkili olabilecek ‘satış’ ortamının kıymetli metaller ve dolayısıyla 

emtia fiyatlarına duyarlılığı yüksek gelişmekte olan ülke para birimlerini öne 

çıkarabileceği bir fiyatlama sunarken, gelişmiş ülke para birimleri içinde eurodaki 

toparlanmanın diğer gelişmiş ülke para birimlerinden görece ‘daha zayıf’ yen ve ‘aşırı 

değer kazanmış’ sterline karşı ‘uzun’ tarafta fırsat yaratabileceğini düşünüyoruz. 

Dolardaki ‘düzeltme’ sonrasında yeniden dengelenme noktasında, dolar ’uzun’ 

pozisyonlarımızı yeniden açacağız. 

  

Altında ‘uzun’ pozisyon açtık. 2015’te %3,1 değer kaybıyla (dün itibariyle), %1,1 

düşüşle en az satılan kıymetli metal olan gümüşün ardından gelen altında 1.132 

dolar/ons Kasım 2014 en düşük seviyenin altı; 1.120 dolar/onsu ‘zarar kes’ seviyesi 

olarak belirliyor ve 1.250 dolar/ons hedefli ‘uzun’ pozisyon alıyoruz. Gümüş ‘uzun’ 

pozisyonumuzu ise koruyoruz. 

Dün 

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