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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. 
  

  20.03.2015 

Günlük FX&Emtia Strateji Notu 

DXY dört hafta sonra ilk kez değer kaybediyor: EM FX’ler içinde ayrışma 

yaşanıyor. Dolar endeksinde geçen hafta 100,400 seviyesine, 12 yılın zirvesine 

kadar yükselmesi sonrasında bu hafta satış etkili; %1,4 değer kaybediyor. Bu, 

2013 Haziran ayı ortasındaki %2,1 düşüş hareketinden bu yana en sert haftalık 

değer kaybı. Dolardaki bu satış ortamında G10 FX’lerin tamamı dolara karşı satın 

alınırken, EM FX’lerde ise Latin Amerika ve Asya para birimlerinde gözlenen 

satışlar dışında Doğru Avrupa ülke para birimlerinde dolara karşı yoğunlaşan alım 

eğilimi etkili. Lira bu hafta dolara karşı %1,7 değer kazancıyla en çok değer 

kazanan 7. EMFX. 

  

Norveç merkez bankası beklentileri karşılamadı: kron değer kazanıyor. 

Norveç ekonomisinin makro göstergelerdeki zayıflama işaretleri ve başta Avrupa 

merkez bankası olmak üzere bölge ülke merkez bankalarının attığı gevşeme 

adımlarının %1,25 ile görece yüksek politika faizinde indirim için merkez bankasına 

alan yarattığı beklentileri karşılanmadı. Bu kararın ekonomik görünümün Aralık 

ayındakinden ‘daha zayıf’ olarak nitelendirildiği ortamda alınması dikkat çekiyor. 

Aralık ayında politika faizinde 25 baz puan indirim yapan merkez bankasının 

faizlerde 50 baz puana kadar indirime gidebileceği bekleniyordu. Bölge ülke 

merkez bankalarında politika faizleri İsviçre’de %-0,75, İsveç’te %-0,25, 

Danimarka’da %0,05 seviyelerinde. 

  

Gelecek hafta gelişmekte olan ülke merkez bankaları öne çıkıyor. Fed’in kritik 

toplantısı sonrasında gelecek hafta ABD veri gündeminde tüketici fiyatları, 

dayanıklı tüketim malları siparişleri, konut piyasası verileri ve 2014 son çeyrek 

büyüme rakamının üçüncü tahmini izlenecek. ABD 2014 son çeyrek büyüme 

rakamı ikinci tahminde %2,6’dan (ilk revize) %2,2’ye çekilmişti, üçüncü tahminde 

büyümenin %2,4’e yükseltilmesi bekleniyor. Küresel ajandada ise Mart ayı 

öncü PMI imalat endeksleri ve gelişmekte olan ülke merkez bankaları faiz 

toplantıları öne çıkıyor. Bu toplantılardan; Macaristan merkez bankasının politika 

faizinde 20 baz puana kadar indirime gidebileceği beklenirken; Çek Cumhuriyeti, 

İsrail, Meksika, Filipinler, Tayvan, Güney Afrika merkez bankalarının faizleri sabit 

tutacağı bekleniyor. İçeride ise Mart ayı tüketici güveni, kapasite kullanım oranı ve 

reel kesim güven endeksi, iç talebin çeyrek sonundaki seyrine yönelik sinyaller 

verecek. 
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