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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 

Fed faiz kararı öncesinde G10 para birimleri değer kazanıyor, EM FX’lerde dolara 

karşı değer kaybı etkili. Fed’in yeni üyeleriyle ‘daha güvercin’ hale gelen kurulundan 

bugün söylemlerinde bir değişiklik beklenmediği ortamda G10 FX’lere dolara karşı değer 

kazancı eğilimi hakimken, EM FX’lerin genel olarak satıldığını izliyoruz. Dolar karşısında 

‘yüksek getirili’ para birimlerinde yoğunlaşan alımlarda; Avustralya doları, Yeni 

Zelanda doları, rand, ruble ve lira öne çıkıyor. 

 

Altının onsu Ocak ayında %8,7 değer kazanıyor: son iki yılın en yükseği. Merkez 

bankası alımları izlenmeli. Spot altın, 2014 yılında %1,4 düşüşle 14 yıl sonra ilk kez ikinci 

yıl üst üste değer kaybetmesi ardından (2013: %-28,3) 2015’e ‘güçlü’ bir başlangıç yaptı. 

Altının onsu Ocak ayında %8,7 değer kazanıyor; 2012 Ocak ayında kaydedilen %11,1’lik 

artış sonrasında en yüksek aylık getiri. Genel olarak beklentiler 2015 yılında altın 

fiyatlarının üçüncü yıl üst üste düşeceği yönünde (bizim de yıl sonu beklentimiz şimdilik 

1.075 dolar) ancak küresel para politikasındaki ‘sürpriz’ gelişmelerin altın fiyatlarında 

yükseliş denemelerine alan yarattığını izliyoruz. Avrupa merkez bankasının attığı ultra 

gevşemeci adımlarla merkez bankalarının euro rezervlerinin ağırlığını azaltmaya 

başlayabileceği yeni dönemde, altının tekrar merkez bankası alımlarına konu olabilecek 

olması fiziki talep noktasında fiyatları yukarı taşıyabilecek en önemli unsur. IMF’nin dün 

açıkladığı Aralık ayı verilerinde de bunun işaretlerini alıyoruz; Rusya’nın altın alımlarını 9. 

ay üst üste sürdürerek son 20 yılın en yüksek toplan altın rezervine ulaşması ve 

gelişmekte olan ülke merkez bankalarının altına olan ilgisinde gözlenen canlanmanın 

yanında, Hollanda merkez bankasının 1998’den beri altın rezervlerini ilk kez artırması 

önemli. Ancak, Dünya Altın Konseyi rakamlarına göre dünyanın en büyük 10. altın 

rezervine sahip Hollanda merkez bankasının IMF raporunu yalanlayan resmi açıklamaları 

dikkat çekiyor. Avrupa merkez bankasının geçen haftaki ‘açık uçlu’ ve piyasa 

beklentilerinin ötesindeki ‘parasal genişleme’ adımlarına karşı olduğu bilinen Hollanda 

merkez bankasının fiziki altın alımı önemli bir gelişme; çevre ülke tahvillerini de içeren 

programdan duyulan ‘endişeyi’ yansıttığı düşünülebilir. Yalanlansa da, Euro bölgesi 

merkez bankalarından birinin fiziki altın alımına başlaması, Çin ve Rusya dışında, Euro 

bölgesi merkez bankalarının da altın alımlarına başlayabileceği bir sürece işaret edebilir. 

Böyle bir senaryo, altın fiyatlarında yukarı yönlü riskleri artıracaktır. Mevcut durumda 

orta-uzun vadede ons altın fiyatlarının baskı altında kalacağı, kısa vadede 1.345 

dolara kadar yükseliş denemelerinin etkili olabileceği görüşümüzü koruyoruz. 

Zayıflayan küresel büyümenin düşük tuttuğu talep ve dolarda sürmesini beklediğimiz 

güçlenmenin orta-uzun vadede altın için sunduğu bu düşüş potansiyelinin fiziki alımlarla 

sınırlanması noktasında merkez bankası alımları belirleyici olabilir, ancak henüz bu yönde 

güçlü bir yönelim görmüyoruz.  
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