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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 

DXY’deki ‘düzeltme’ üçüncü haftasında, petrol fiyatlarına duyarlılığı yüksek 

para birimlerindeki negatif ayrışma sürüyor. Düşük enflasyon ortamında (ABD 

ÜFE, İngiltere TÜFE) küresel büyümeye yönelik endişeler ve ‘güvercin’ 

söylemlerle major merkez bankalarının ‘sıkılaştırmaya’ beklenenden erken 

başlamayabileceği iyimserliği ile i) ABD’de ılımlı büyümeye işaret eden 

karışık makro veriler, ii) azalan endişelerle VIX endeksinde gözlenen gerileme, iii) 

Çin ve Japonya kaynaklı ‘piyasa dostu’ likidite artırıcı gelişmeler, iv) beş yılın en 

düşüğünde de olsa Çin’de son büyüme rakamlarının hedefin yakalanabilmesiyle 

uyumlu gerçekleşmesiyle, dolardaki ‘düzeltmenin’ üçüncü haftasına taşındığını 

görüyoruz. DXY’nin 86,7’e (dört yılın zirvesi) yükselmesi sonrası etkili olan 

gerileme içinde %2,1 değer kaybettiği, bu üç haftalık düzeltme hareketinde G10 

para birimlerinin 8’i, 24 EM FX’in ise 18’inin dolara karşı değer kazanırken; Brent 

petroldeki sert gerileme ve sonrasında zayıf kalan tepki yükselişleri Norveç 

kronu, Kanada doları, ruble ve Latin Amerika gelişmekte olan ülke para 

birimlerindeki değer kaybında (negatif ayrışmada) etkili oluyor. Çin üçüncü çeyrek 

büyümesi ile zayıf iç talep ve dış talepte kıpırdanma belirtileri gösteren karışık 

makro verilerin Avustralya ve Yeni Zelanda dolarlarına yansıması oldukça sınırlı. 

Kıymetli metallerdeki artış ve spot bakır fiyatlarındaki düşüşün Çin ekonomisindeki 

yavaşlamayı fiyatladığı, Brent petroldeki yükselişin ise Çin’in Eylül ayında enerji 

tüketiminin %6,2 (aylık bazda) artışından kaynaklandığı ortamda, Çin’in 

beklentilerin hafif üzerindeki üçüncü çeyrek büyümesinin (gerçekleşen/beklenti: 

%7,3/%7,2) büyümeye yönelik kaygıları hafifletmediğini, en azından hedefin 

(%7,5) tutturulma noktasında bir miktar rahatlamaya yol açtığını düşünüyoruz. İç 

talebin zayıf, dış talebin ise sorgulandığı kırılgan küresel büyümede 

dolardaki düşüşe rağmen petrol fiyatlarında kalıcı olamayan yükseliş 

denemelerinin talep taraflı gelişmelerden destek bulmasını şimdilik zor 

görüyor, petrol fiyatlarına duyarlılığı yüksek para birimleri üzerindeki baskısının 

arz kaynaklı gelişmeler olmadan kısa vadede hafifleyeceğini düşünmüyoruz. 

 

Dolardaki ‘düzeltmenin’ sonlandığına yönelik henüz bir sinyal oluşmadı: 

zayıf ABD ÜFE sonrası TÜFE’deki düşük gerçekleşmeler ‘düzeltmenin’ 

devamını destekleyecek. Geçen hafta Eylül ayı üretici fiyatlarındaki sürpriz 

gerileme sonrasında, yarın açıklanacak tüketici fiyatlarının beklentilerin (aylık/yıllık: 

%0,0/%1,6) altında kalması durumunda dolardaki düzeltmenin sürdüğünü 

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

ABD 10 yıllık tahvil faizi: siyah 
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