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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’de perakende satışlar ekonomide ‘son çeyrekteki zayıflama’ eğiliminin devamına 

işaret ediyor: Merkez bankasının ‘iyimser açıklamaları’ desteklenmiyor. Perakende 

satışlar, Ocak ayında aylık bazda %0,3 gerilerken (beklenti/Aralık: %-0,2/%0,3), benzin 

harcamalarını dışarıda bırakan ‘çekirdek’ rakamın %0,7 sert düşüşle bir yılın en sert 

gerilemesini göstermesi, merkez bankasının yılın son çeyreğinde ekonomideki zayıflama 

sinyallerinin azaldığı, 2015’e daha ‘olumlu’ bir görünümle girildiği beklentilerini yansıtmıyor. 

Model Portföyümüzün FX tarafının üçte biri GBP/USD ‘kısa pozisyonumuz’ oluşturuyor ve 

yükseliş denemelerinin beklentilerimize paralel sınırlı kaldığı GBP/USD’de 1,4200 hedefli 

pozisyonumuzu korumaya devam ediyoruz. 

  

Euro bölgesinde PMI imalat endeksi beklentilerin altında: hizmet sektöründe toparlanma 

eğilimi dikkat çekiyor. Almanya, Fransa ve Euro bölgesinin tamamında, endüstriyel aktivitenin 

Şubat ayınca canlanma göstereceği beklentileri karşılanmadı. PMI imalat endeksi Euro 

bölgesinde Ocak ayı seviyesi 51,0’dan 51,1’e yükselerek yedi ayın zirvesine çıkmasına rağmen 

beklentilerin (51,5) altında. Almanya’da aktivitedeki düşük büyüme hızı korunurken 

(gerçekleşen/ beklenti: 50,9/51,5), Fransa’da faaliyetlerdeki daralma sürüyor (Şubat/Ocak: 

47,7/49,2). İmalat sanayindeki durgunluk ortamına karşın hizmet sektöründeki canlanma ise 

dikkat çekiyor; ancak endüstriyel aktivitede kötüleşen görünümle euroda dolara karşı satışların 

hızlandığı görülüyor. 

 

Gelecek hafta TCMB faiz kararı öne çıkıyor: Yellen ve Draghi’nin konuşmaları takip 

edilecek. Şubat ayın son haftasında merkez bankaları tarafında gündem hafif; İsrail, Macaristan 

merkez bankaları ile TCMB faiz toplantıları izlenecek. TCMB’nin Ocak ayında politika faizinde 

50 baz puanlık indirime gitmesinin ardından gelecek hafta gösterge faizle (%7,75) birlikte 

faiz koridorunun alt ve üst bantlarını 25’er baz puan indirmesini bekliyoruz. Haftanın diğer 

önemli gelişmelerini: i) İsveç merkez bankasının Avrupa merkez bankasının ‘ultra gevşeme’ 

adımlarının son hamlesi olan ve Mart ayında başlayacak varlık alımı kararının ardından, politika 

faizini %0’dan %-0,1’a çekerek toplamda 10 milyar kronluk tahvil alımına gittiği ve esneme 

adımlarının devamı için hazır olduğu açıklamalarını izlediğimiz toplantı tutanakları; ii) Fed 

Başkanı Yellen’ın senatoda yapacağı konuşma; iii) Avrupa merkez bankası başkanı Draghi 

konuşması; iv) Japonya ve ABD Ocak ayı tüketici fiyatları; v) İngiltere, İsveç ve ABD (ikinci 

revize) 2014 son çeyrek büyüme rakamları olarak izliyoruz. İsveç merkez bankasının güvercin 

söyleminin ‘tonu’ USD/SEK ‘uzun pozisyonumuza’ yönelik bir değişikliğe gitmemize neden 

olmayacak olsa da, atacağı muhtemel ‘ek gevşeme’ adımlarına ilişkin beklentiler noktasında 

önemli. ABD’nin ise, son çeyrek büyüme rakamının %2,6’dan %2,1’e kadar revize edilmesi 

bekleniyor (en düşük/yüksek beklenti: %1,5/%2,6). En iyimser beklentinin ilk açıklanan tahmin 

olduğu ‘kötümser’ fiyatlamanın dolarda yükseliş potansiyeli yaratabileceği düşünüyoruz. DXY’nin 

iki haftalık düşüşü sonrasında bu haftaki yukarı hareketin ve üçgen formasyon oluşumu da böyle 

bir fiyatlamayı teknik olarak destekliyor. 
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