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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

USD/RUB – günlük 

1/3/6 aylık oynaklık endeksleri: 

sarı/ yeşil/ kızmızı  

 

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 yılın son çeyreğinde %0,5 büyüdü: üç çeyrektir gerileyen büyüme 

bir yılın en düşüğünde. Çeyreksel bazda 2014’ün ilk çeyreğinde %0,6 büyüyen 

İngiltere ekonomisi, ikinci ve üçüncü çeyrekte kaydettiği, sırasıyla %0,8 ve 

%0,7’lik büyüme oranlarının ardından son çeyrekte büyüme %0,5’e kadar geriledi 

(beklenti: %0,6). Yıllık bazda ise büyüme %2,7 ile, %2,8’lik beklentilerin altında 

gerçekleşti. Büyüme rakamı sonrasında GBP/USD’nin 1,5060’a kadar satıldığını 

izliyoruz. GBP/USD geçen hafta Aralık 2013’ten beri en düşüğe, 1,4952’ye kadar 

gerilemişti. Model portföyde 1,42 hedefli ‘kısa’ pozisyonumuzu koruduğumuz 

GBP/USD’de yükseliş denemelerinin sınırlı kalmasını bekliyoruz. 

  

İsviçre merkez bankası döviz almaya devam ediyor: frank dolara karşı 

0,90’ın üzerine satılıyor. Ticari bankaların İsviçre merkez bankasında tuttuğu 

vadesiz mevduat  geçen hafta, 339,6 milyar franktan 365,5 milyar franga yükseldi. 

Mart 2013’ten itibaren mevduatlarda gözlenen gözlenen bu en yüksek artış, 

merkez bankasının döviz piyasasına müdahale etmeye devam ettiğine işaret 

ediyor. İsviçre merkez bankası iki hafta önce, üç yıldır sürdürdüğü EUR/CHF 

taban uygulamasını; franktaki değer kazancını ‘sınırlamak’ için euro alımlarını 

sonlandırmıştı. Artan mevduatlar doğrultusunda merkez bankası bilançosunu 

dengelemek için döviz alımına gidiyor. Frank, dolara karşı ayın ortasında değer 

kazandığı dört buçuk yılın en yükseği 0,74 seviyesinden bugün 0,91’in üzerine 

kadar değer kaybetti. İsviçre merkez bankasının, Avrupa merkez bankasının ‘açık 

uçlu’ bir parasal gevşemeye gittiği süreçte dolar alımlarını, euroya tercih edeceği; 

bu noktada ise frangın dolara karşı ‘zayıf’, euroya karşı ise daha ‘güçlü’ 

kalabileceği düşünülüyor.  

 

Ruble’de dünkü sert değer kaybı sonrasında bugün değer kazanıyor: EM 

FX’lerde dolara karşı yükseliş etkili. Dolar karşısında dün tarihi en düşük 

günlük kapanışını gerçekleştiren ruble bugün dolara karşı %1,1 ile en çok değer 

kazanan EM FX. USD/RUB 1, 3 ve 6 aylık oynaklık endekslerinde son bir haftada 

gözlenen ‘iyileşmeye rağmen’ USD/RUB’daki yükseliş dikkat çekiyor. Opsiyon 

oynaklık endekslerindeki düşüş ‘pozitif’  ve USD/RUB’un tarihi zirveye yükseldiği 

Aralık ayındaki ‘panik’ seviyelerinden çok uzaktalar. Oynaklık endekslerinde 

‘bozulma’ görülmeden USD/RUB’taki yükselişin ‘kalıcı’ olması zor. 

Dün 

Gelişmekte olan ülke para birimleri vs USD Gelişmiş ülke para birimleri vs USD 
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İsviçre frangı

Danimarka kronu

euro

Japon yeni

Norveç kronu

İsveç kronu

İngiliz sterlini

Avustralya doları

Kanada doları

Yeni Zelanda doları
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