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Arjantin pesosu
Brezilya reali

Kolombiya pezosu
Şili pesosu

Meksika pesosu
Peru solu
Çin yuanı

Malezya ringiti
Filipin pesosu

Singapur doları
Tayland bahtı
Tayvan doları

Hindistan rupisi
Kore wonu
Bulgar levi

Çek korunası
Mısır paundu
Macar forinti
İsrail shekeli

Polonya zlotisi
Rus rublesi

Türk lirası
Güney Afrika randı

Endonezya rupisi
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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. 
  

  21.11.2014 

Günlük FX&Emtia Strateji Notu 

Draghi’nin konuşmasıyla euronun dolara karşı değer kaybı hızlandı. Avrupa merkez 

bankası başkanı Draghi’nin enflasyon ve enflasyon beklentilerinin hızlı bir şekilde yükseltimesi 

gerektiği ve bunu gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulursa varlık alım programının 

genişletilebileceği açıklamalarıyla EUR/USD’nin 1,2550 üzerinden 1,2425’e kadar satıldığnı 

izliyoruz. 

 

Altın ve gümüşte 4,5 yılın en düşüğünden etkili olan tepki alımları sürüyor. Zayıf talep, 

güçlü dolar ve küresel düşük enflasyon ortamında Goldman Sachs kıymetli metaller endeksi 

dolar bazında yılın ikinci yarısında %11,5 ve yılın son çeyreğinde %2,0 değer kaybediyor. Bu 

iki süreçte de altın ve paladyum kıymetli metaller içinde pozitif tarafta kalırken, gümüş ve platin 

negatif tarafta öne çıkıyor; ayrışmada Ekim ayının son iki haftasındaki fiyatlamanın etkili 

olduğu dikkat çekiyor. Küresel zayıf enflasyon ve yetersiz talep ortamını altın için aşağı yönlü 

risk unsurları olarak izlemeye devam ediyoruz. Bu noktada Euro bölgesi, Japonya ve 

Çin’deki deflasyonist baskılar ile Fed’in son toplantı tutanaklarında altını çizdiği ‘düşük 

enflasyon’ endişelerini altın fiyatları için bu çerçevede olumsuz değerlendiriyoruz. Altında 

talep tarafında ise son dönemde merkez bankası alımları dikkat çekerken, ayın başında ons 

altının 1.132 dolar seviyesinden (4,5 yılın en düşüğü) etkili olan yükselişini bu fiziki alımların 

desteklediği söylenebilir. Çin’in alım miktarlarını resmi olarak açıklamadığı ancak alımlarının 

kısmen hız kestiğinin düşünüldüğü son dönemde Rusya merkez bankası ‘en aktif alıcı’ olarak 

öne çıkıyor (üçüncü çeyrekte küresel merkez bankalarının gerçekleştirdiği toplam altın 

alımlarının yarısını Rusya merkez bankası gerçekleştirdi. Banka,2014’te şimdiye kadar 

yaklaşık 150 ton fiziki altın aldı). Dünya Altın Konseyi bu alımları, merkez bankalarının 

portföylerini ABD dolarından çeşitlendirmeye gitmesinin başı çektiği alımlar olarak 

değerlendiriyor. Bu yönelimin ise altında bir trend değişikliğine neden olacağı düşünülmüyor. 

Bu doğrultuda ons altında etkili olan yükseliş denemelerinin devamını orta vadede öngörmüyor 

ve geçen hafta taktiksel olarak açtğımız (17,2 hedefli) ‘gümüş al’- (1.110 hedefli) ‘altın sat’ ikili 

işlemini koruyoruz. 

  

Haftaya İsrail ve Macaristan merkez bankalarının faiz toplantıları izlenecek. Küresel 

merkez bankası takviminde gelişmekte olan ülkelerden Türkiye, Şili ve Güney Afrika merkez 

bankaları faiz kararlarının öne çıktığı bu hafta beklendiği gibi politika faizlerinde bir değişikliğe 

gidilmedi ancak haftanın dikkat çekeni, olağanüstü toplantıya giderek politika faizini 25 baz 

puan artıran Endonezya merkez bankası oldu. Gelecek hafta ise: i) İsrail merkez bankası (az 

da olsa, politika faizinin 10 baz puan artırılması bekleniyor, 2014’te faizlerde toplamda 75 baz 

puan artış yapıldı) ii) Macaristan merkez bankasının (faizlerde değişiklik öngörülmüyor) faiz 

toplantıları takip edilecek. Ekim sonunda parasal tabanda sürpriz bir artışa giden ve geçen 

haftaki Kasım ayı toplantısında 80 trilyon yenlik parasal tabanı koruyan Japonya merkez 

bankasının toplantı tutanakları da, gelecek haftanın ajandasında ancak tutanakların herhangi 

‘ekstra’ bir gevşeme adımına işaret etmesi beklenmiyor.  
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