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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 

Altın geçen hafta %2,1 değer kazandı: 2014 sonuna göre kayıplarını sildi. Fed’in 

‘güvercin’ tarafta fiyatlanarak varlık fiyatlarını destekleyen açıklamalarıyla, altının 

onsu geçen haftayı %2,1, son dokuz haftanın en yüksek haftalık getirisiyle 

tamamladı. Model Portföyümüze 1.250 dolar hedefli eklediğimiz ‘uzun’ altın 

pozisyonunun 1.317 dolara kadar yükseliş potansiyeli taşıdığını düşünüyoruz. 

  

Tüketici güveni 6 yılın en düşüğünde. Türkiye’de tüketici güven endeksi Mart 

ayında, Şubat ayındaki 68,1 seviyesinden 64,4’e, Mart 2009’dan beri en düşüğe 

geriledi. Beklenti, tüketici güveninde iyileşme yaşanması, endeksin 68,5’e 

yükselmesine yönelikti. Tüketici güveninde gözlenen bu ‘kötüleşmede,’ genel 

ekonomik duruma ilişkin beklentilerdeki bozulma (Şubat/Mart: 90,9/86,3) etkili. 

  

Endüstriyel aktivitenin Mart ayındaki seyri önemli: ilk çeyreğe yönelik 

beklentiler şekillenecek. Türkiye ekonomisinin %66,1’i tüketim harcamalarına 

dayalı (3Ç13 rakamlarına göre) ve tüketici güveninden aldığımız sinyaller büyümede 

aşağı yönlü riskleri artırıyor. Endüstriyel faaliyetlerde ise Şubat ayında gözlediğimiz 

zayıflamanın Mart ayında ne yönde gelişeceğine bugün açıklanacak Mart ayı 

kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi (ikisinde de hafif toparlanma 

bekleniyor) ile ay başında gelecek PMI imalat endeksi ışık tutacak. Resmi sanayi 

üretim rakamının Ocak ayında revize edilen düzeltilmemiş verilere göre %2,3’lük 

düşüş gösterdiğini, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış üretim verilerinin aylık 

bazda ise %1,4 gerilediğini izlemiş; öncü göstergelerin de bu olumsuz görünümü 

desteklediği ortamda, dış taleple ilgili Euro bölgesi başta olmak devam eden riskleri 

de göz önüne aldığımızda, bu yıla ilişkin büyüme tahminimizi %4’ten %3,5’e 

çektiğimizi paylaşmıştık. 

  

Lira 3 hafta sonra dolara karşı değer kazandı: en çok satın alınan EM FX’lerden. 

DXY’de geçen hafta kaydedilen 12 yılın zirvesinden etkili olan ‘düzeltmenin’ doların 

küresel çapta para birimlerine karşı satışları tetiklediği fiyatlamada lira geçen hafta 

dolara karşı %2,6 değer kazancıyla en çok satın alınan 9. EM FX olarak öne çıktı. 

Ruble ve bölge ülke para birimlerinin başı çektiği; emtia fiyatlarına duyarlılığı yüksek 

Güney Afrika randı, Kolombiya pesosu ve Meksika pesosunun da sert yükseliş 

yaşadığı bu hareketin devamının, lirada dolara karşı 2,5132 ana desteğe kadar etkili 

olabilecek bir değer kazancı potansiyeli sağlayabileceğini düşünüyoruz. 

Son işlem günü 
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