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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 

ABD’de tüketici fiyatları ‘ılımlı büyüme’yi destekleyici yönde gerçekleştiği ortamda, 

gelişmiş ülke enflasyonlarındaki zayıflama FX tarafı için belirleyici olabilir: DXY iki 

haftalık düşüş sonrası artıda. İngiltere ve Avustralya’dan sonra Yeni Zelanda’da da tüketici 

fiyatlarındaki artış hızı düşerken, Euro Bölgesi ve bölge ekonomilerinde bu ‘zayıf enflasyon’ 

dönemi zaten yaşanıyor. ABD’de tüketici fiyatlarının hafif de olsa artışını sürdürdüğü 

ortamda DXY’de hafta ortasından başlayan değer kazancı eğilimiyle haftalık bazda iki hafta 

sonra yakalanan yükseliş, dolardaki ‘düzeltme’ hareketinin sonuna işaret edebilir. ABD 

makro verileri ve Fed toplantısını ‘dolarda güçlenme’ yönünde takip ediyoruz. 

 

Güney Afrika orta vadeli bütçe revizesi kısmen olumlu: rand bu hafta dolara karşı en 

çok değer kazanan EM FX. Güney Afrika hükümetinin harcama kesintisine gittiği ve 

vergileri artırdığı ‘mali sıkılaştırmanın’, makro dengelerin kırılgan seyrettiği Güney Afrika’ya 

yönelik 2015 içinde olası bir ‘not indirimi’ ihtimalini şimdilik zayıflattığını düşünüyor ve randın 

geçen hafta kapanışından itibaren dolara karşı bu fiyatlamayla yaşadığı %1,0 değer 

kazancının devamının, EM FX’ler içinde pozitif ayrışacağı bir fiyatlamaya dönüşmesini 

mevcut koşullarda düşük buluyoruz. 

 

Haftaya küresel merkez bankası ajandası oldukça yoğun: Fed toplantısı öne çıkıyor, 

İsveç Merkez Bankası’nı dikkatle izliyoruz. ABD’de enflasyon rakamının ‘ılımlı büyümeyi’ 

destekleyici ancak PMI imalat endeksinin aktivitede büyümenin momentum kaybına rağmen 

devamına işaret ettiği ortamda Fed’in gelecek haftaki faiz toplantısında tahvil alım 

programını sonlandıracağına kesin gözüyle bakılırken, Fed toplantısının öne çıktığı küresel 

gündemde: i) İsrail Merkez Bankası (politika faizinde değişiklik beklenmiyor: %0,25) ii) İsveç 

Merkez Bankası (politika faizinde 10 baz puan indirim: →%0,15 ve güvercin tonda artış 

bekleniyor) iii) Macaristan Merkez Bankası (değişiklik öngörülmüyor) iv) Brezilya Merkez 

Bankası (seçimler gündemde olacak, faizlerde değişiklik beklenmiyor) v) Yeni Zelanda 

Merkez Bankası (düşen enflasyon ve zayıf emtia fiyatlarıyla güvercin duruşun devamını 

görebiliriz) vi) Japonya Merkez Bankası (enflasyon açıklanacak, bu ay ‘gevşemesi’ ihtimali 

zayıf görülüyor) vii) Norveç Merkez Bankası (düşen petrol fiyatları ortamında güvercin 

duruşun devamı kronu baskılamaya devam edebilir) viii) Meksika Merkez Bankası (faiz 

oranlarında değişiklik yapması beklenmiyor) ix) Rusya Merkez Bankası (rubledeki değer 

kaybının önüne geçmek için politika faizini 50 baz puan artırabilir) faiz toplantıları takip 

edilecek. Bu yoğun gündemde İsveç Merkez Bankası’nın sahip olduğu ‘gevşeme 

alanının’, adım ve söylemlerine yansımasını yakından izliyoruz. İsveç Merkez 

Bankası’nın, negatif enflasyon süreci ve Avrupa Merkez Bankası esneme adımlarının 

yarattığı bu ‘hareket alanını’ kullanacağı beklentimizle, geçen hafta ‘uzun tarafta’ aldığımız 

USD/SEK pozisyonumuzu koruyor; İsveç kronunun dolara karşı bu süreçte en çok satılan 

(%-1,6) 2. G10 para birimi olduğu fiyatlamanın devamını öngörüyoruz. 
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