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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 

DXY sekizinci ay üst üste değer kazanıyor. DXY, Ocak ayında kaydettiği %5,0’lık 

değer kazancının ardından, Şubat ayında da yükselişini sınırlı da olsa (%0,4) 

sürdürüyor. Bu fiyatlamada dolara karşı G10 para birimleri içinde Yeni Zelanda doları 

%4,0 değer kazancı ve İsveç frangı %3,2 düşüşle öne çıkarken, EM FX’ler içinde ise 

ruble (+%13,6) ve real (%-7,7) ayrışıyor. 

 

İsveç’te büyüme beklentileri aştı: kron haftanın dikkat çekeni. İsveç’ta büyüme 

2014’ün son çeyreğinde, çeyreksel ve yıllık bazda sırasıyla %1,1 ve %2,7 ile beklenti 

ve önceki çeyrek rakamlarının üzerinde gerçekleşti. Bu olumlu sürprizin kronun bugün 

dolara karşı %0,8 değer kazancında fiyatlandığını izliyoruz. İsveç kronu bu hafta 

dolar karşısında %0,5 yükselişle en çok satın alınan G10 para birimi. Kronun bu 

hafta pozitif ayrıştığı fiyatlamaya rağmen, merkez bankasının attığı ultra gevşek 

adımların devamına yönelik söylemlerinin USD/SEK’te geri çekilmeyi sınırlı kılacağını 

bekliyor; 9,30 hedefli ‘uzun pozisyonumuzu’ koruyoruz. 

  

Haftaya ABD tarımdışı istihdam rakamı ve Euro bölgesi enflasyonu öne çıkıyor. 

ABD istihdam piyasasındaki ‘güçlenmenin’ sürdüğünü; Ocak ayında tarım dışı 

istihdamın, Aralık ve Kasım aylarında sırasıyla 329 bin ve 423 bin kişilik artış 

sonrasında  257 bin kişilik yükselişle on birinci ay üst üste 200 binin üzerinde artış 

yaşaması ve saatlik ücretlerdeki artıştan izlemiştik. İş gücü piyasasındaki iyileşmenin 

Şubat ayında da devam etmesi ve tarım dışı sektörlerde 240 bin kişilik artış yaşanması 

bekleniyor. Euro bölgesinde ise tüketici fiyatlarının Aralık ayında, 2009’dan beri ilk kez 

‘negatif bölgeye’ indiği (%-0,2), Ocak ayında daralmanın %-0,6’ya ulaştığı takip 

edilmişti. Şubat ayında enflasyondaki gerilemenin yıllık bazda %0,4 düzeyinde 

gerçekleşmesi bekleniyor. Bugünkü Almanya Şubat ayı enflasyonu bu beklentilerin 

şekillenmesine neden olabilir (Ocak/beklenti: %-0,4/%-0,2). 

  

Merkez bankaları takvimi yoğun, küresel çapta PMI imalat endeksleri de takip 

edilecek: içeride Şubat ayı tüketici fiyatlarını izliyoruz. ABD tarımdışı istihdam ve 

Euro bölgesi tüketici fiyatlarının öne çıktığı gelecek hafta merkez bankaları tarafında da 

yoğun. Avustralya, Brezilya, Kanada, Polonya, Avrupa, İngiltere ve Malezya merkez 

bankaları faiz toplantıları izlenecek. Avustralya, Brezilya, Kanada ve Polonya merkez 

bankalarının politika faizinde indirime gidebileceği beklentilerinin paylaşıldığı ortamda, 

FX piyasalarında volatilitede artış görebiliriz. İçeride ise Şubat ayında tüketici 

fiyatlarının aylık bazda %0,75 artış göstermesini bekliyoruz (Ocak: %1,1). 
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