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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 

Dolar değer kaybediyor, kıymetli metaller yükselişte: Fed Başkanı Yellen’ın 

konuşmaları etkili. Fed’in Ocak ayı toplantı tutanaklarının beklenenden daha ‘güvercin’ 

bir tonda kalması ardından dün başkan Yellen’ın Senato’da yaptığı: i) faiz artırımını içeren 

normalizasyon sürecinin başlangıcında ‘sabırlı’ davranılacağı ifadesinin Mart ayı toplantı 

tutanaklarına yer almayacağına yönelik yaptığı kuvvetli vurguya rağmen, çıkarılabilecek 

bu ifadenin sonraki (Nisan) toplantıda faiz artırımına gidileceği şeklinde algılanmaması 

gerektiği; ii) komitenin ekonomik gelişimin süreceği ortamda faizlerde artışa gidilecek 

sürecin ‘toplantı bazında’ değerlendirileceği ve Fed’in daha öncesinde ‘sözlü 

yönlendirmelerle’ piyasaları uyaracağı; iii) Yellen’ın birkaç faiz toplantısında faizlerde 

artışa gidilmeyebileceği söylemlerinin öne çıktığı konuşması genel olarak, Fed’in bu 

süreçte daha ‘esnek’ bir yapıya kavuşabileceği ve ‘beklenenden güvercin’ tonda algılandı. 

Yine de ağırlıklı olarak, Fed’in faizlerde yılın ilk yarısı sonunda artışa 

başlayabileceği görüşleri korunmaya devam ederken, ikinci çeyrekte faizlerin 

artırabileceği öngörülerini zayıflatan bu söylemlerle ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 

%2,10’dan (dün en yüksek) bugün %1,97’nin de altına gerilediği ve DXY’nin bugün 94,1’e 

kadar satıldığını görüyoruz; dolar bugün G10 ve EM FX’lerin tamamına yakınına karşı 

değer kaybediyor. Yellen’ın bugün Kongre’de yapacağı konuşmada bu fiyatlamaya 

yönelik ek sinyaller arayacağız. 

 

İsveç merkez bankası toplantı tutanakları beklentileri karşılıyor: banka daha 

fazlasını yapmaya hazır. İsveç merkez bankasının politika faizini %0’dan %-0,1’a 

çekerek toplamda 10 milyar kronluk tahvil alımına gittiği ve esneme adımlarının devamı 

için hazır olduğu açıklamalarını izlediğimiz Şubat ayı toplantı tutanaklarından; faiz 

indiriminin ‘oybirliğiyle’, niceliksel genişleme adımının ise bir üyenin karşı çıkması 

nedeniyle ‘oy çokluğuyla’ alındığını takip ediyoruz. Enflasyondaki düşüş riskinin önüne 

geçmek için kurulun, para politikası duruşunun daha da ‘gevşemeci’ olabileceği 

noktasında görüş birliği içinde kalmasıyla ‘güvercin’ beklentilerin karşılandığı 

görülüyor. 

 

Macaristan merkez bankası politika faizini sabit tutarken, faiz indiriminin 

değerlendirilebileceğini belirtti. Temmuz ayında, toplamda 490 baz puanlık faiz 

indiriminin gerçekleştiği iki yıllık ‘gevşeme’ sürecini sonlandıran merkez bankası politika 

faizini Temmuz 2014’ten beri sabit tutuluyor. Dünkü toplantıda faizleri beklentiler dahilinde 

değiştirmeyen merkez bankasının Mart toplantısında, para politikasında esnemeye 

gidilebileceğinin ‘tartışılabileceğini’ belirttiği ortamda Şubat ayı enflasyonunun belirleyici 

olması bekleniyor. Tüketici fiyatları Ocak ayında, Aralık ayındaki %-0,9’dan %-1,4’e 

gerilemişti. 
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