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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 

İngiltere son çeyrek büyüme rakamı değişmedi. İngiltere ekonomisinin 2014 son 

çeyreğinde, çeyreksel bazda yakaladığı %0,5’lik  büyüme ‘ilk tahmini’ 

değişmedi. 2014’ün ilk çeyreğinde %0,6 büyüyen İngiltere ekonomisi, ikinci ve üçüncü 

çeyrekte sırasıyla %0,8 ve %0,7’lik büyüme oranı yakalamıştı. 

 

İsveç merkez bankasının ilk varlık alımı bugün gerçekleşecek. Şubat ayı 

toplantısında politika faizini %0’dan %-0,1’e çeken ve toplamda 10 milyar kronluk varlık 

alımlarına başlayacağını duyuran İsveç merkez bankasının ‘daha fazlasını’ yapmaya 

hazır olduğunu dün yayınlanan tutanaklardan izlemiştik. Bir sonraki toplantı Nisan ayı 

sonunda ve yarın açıklanacak son çeyrek büyüme rakamı, üretici fiyatları ile perakende 

satışlar öncesinde bugünkü ilk varlık alımları önemli. Merkez bankasının toplamda 3 

milyar kronluk tahvil alımına gitmesi bekleniyor, planlanan toplamda 3 ihaleyle 10 milyarlık 

alımların tamamlanması. Merkez bankasının ‘daha fazlasını’ yapmaya hazır olduğu 

yönündeki ‘güvercin’ söylemleri de ilk olarak tahvil alım tutarının artırılmasına yönelik 

beklentileri destekliyor. Piyasada nominal değeri 600 milyar krona yakın bononun işlem 

gördüğü ortamda merkez bankasının 10 milyar kronluk program büyüklüğünü 50 milyara 

kadar yükseltebileceği öngörülüyor. İsveç kronunun dolar karşısında dünkü değer 

kazancıyla son üç haftanın en yükseğine satın alınması sonrasında bugün de dolarda 

süren değer kaybı eğilimi içinde alımların sınırlı da olsa sürdüğünü 

izliyoruz. USDSEK’in dün Kasım sonundan bu yana ilk kez 20 günlük ortalamanın altında 

günlük kapanış yaşaması dikkat çekiyor. Model Portföyümüzün FX tarafının yarısını 

oluşturan 9,30 hedefli USDSEK ‘uzun’ pozisyonumuzu korumaya devam ediyor, 20 

günlük ortalama altındaki hareketleri yakından izliyoruz. 

 

Haftanın kalanında merkez bankaları tarafında gündem hafifliyor: TCMB ve İsrail 

merkez bankası haftanın öne çıkanları oldu. Fed ve İsveç merkez bankalarının toplantı 

tutanakları ile Fed, İngiltere ve Avrupa merkez bankası ve başkanlarının konuşmalarının 

takip edildiği hafta gelişmekte olan ve ‘sınır’ ülke merkez bankalarının faiz toplantıları 

izlendi. Öne çıkan, politika faizini %0,25’ten %0,10’a çeken İsrail merkez bankası’yla 

faizi 25 baz puan indirimler %7,50’ye indiren TCMB oldu. İsrail merkez bankası 

yetkililerinden gelen açıklamalar, bu ‘beklenmedik’ adımın devam edebileceği, politika 

faizinin negatife çekilebileceği beklentilerini artırıyor. Bu, İsrail shekelinin bu hafta dolara 

karşı %1,9 satıldığı fiyatlamaya da yansıyor. Lira ise bu hafta dolar karşısında %0,9 

değer kaybıyla en çok satılan ikinci EM FX. Bu hafta yen ve sterlindeki değer kazancı 

eğilimiyle DXY’nin %0,1 ile sınırlı değer kaybettiği, EM FX’lerin çoğunda alımların etkili 

olduğu ortamda lira ve Kolombiya ile Şili pesoları negatif ayrışıyor. 
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