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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 6 hafta sonra ilk haftalık değer kaybını yaşamaya yakın: frank ve 

Kanada dolarındaki satışlar değer kaybında etkili. DXY geçen hafta 95,5’e, 

2003 Eylül ayından itiberen en yükseğe satın alınması ardından bu hafta %0,2 

değer kaybediyor. DXY’de %57,6 ile en yüksek ağırlığa sahip euro ve %11,9 

ağırlığa sahip sterlinin bu hafta %1,0 değer kazandığı fiyatlamada, %3,6 ağırlıklı 

frank ve %9,1 ağırlıklı Kanada dolarının sırasıyla %3,5 ve %0,9 değer kaybı 

DXY’deki değer kaybında etkili. 

 

USD/TRY tarihi zirveyi test ediyor. 2015’e dolar karşısında yükselişle başlayan 

ve ilk hafta en çok satın alınan EM FX olan lira, sonraki üç haftada dolara karşı 

%4,4 değer kaybıyla ruble ve Bulgaristan levinin ardından çok satılan 3. EM FX. 

USD/TRY’deki hareket, tarihi zirveden başlayan ‘düzeltmenin’ tamamlandığı 

beklentimizle uyumlu. USD/TRY’de 2,4120 tarihi zirve izlenmeli. Üzerinde, 2,4352 

seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. 

  

Yeni Zelanda merkez bankası faizlerde değişikliğe gidebileceği sinyali verdi. 

Yeni Zelanda merkez bankası bu sabah politika faizini (%3,5) beklendiği gibi sabit 

tuttu. Dikkat çeken, faizlerin ‘belirli bir süre sabit tutulacağına’ yönelik ‘sıkılaştırıcı’ 

yöndeki eğilimini ‘nötr’ bir duruşa çekmesiydi; gelecek faiz düzenlemelerinin 

makro verilere bağlı olacağını belirtti. Yeni Zelanda’da son çeyrekte tüketici 

fiyatları %1,0’dan %0,8’e geriledi, merkez bankasının hedefi %2,0 düzeyinde. 

Enflasyonun negatife dönmesi, merkez bankasının halen sürdürdüğü Yeni 

Zelanda dolarının değerli olduğu ve ‘belirgin’ bir değer kaybı beklediği 

fiyatlamayı tetikleyebilir. Yeni Zelanda doları, ABD dolarına karşı 2011 Mart 

ayından itibaren en düşükte ve 2015’te en çok satılan (%-6,5) G10 para 

birimlerinden. 

  

Tayland merkez bankasında ‘gevşemeci’ görüşler artıyor. Tayland merkez 

bankasının politika faizini %2,0’da sabit tuttuğu toplantının öne çıkanı, ‘faiz 

indirimi’ yönünde oy kullanan üye sayısının 2’ye yükselmesiydi. Kasım ayındaki 

son toplantıda 7 kişilik kurulda 1 üye faizlerin 25 baz puan düşürülmesini istemişti. 

Tayland’da tüketici fiyatları Aralık ayında %1,3’ten %0,6’ya gerilemesine rağmen 

merkez bankası enflasyonun yılın ikinci yarısında artış göstermesini bekliyor. 

Dün 

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