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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 

ABD son çeyrek büyüme rakamı bekleniyor. Üçüncü çeyrekte yıllık bazda %5,0 

büyüyen ABD ekonomisinin son çeyrekte %3,0 büyüme kaydetmesi bekleniyor. 

Bloomberg anketine katılan 85 ekonomistin 54’ünün beklentisi %3,0’ın üzerinde (en 

yüksek/ düşük tahminler: %3,6/%1,8). Dün Almanya’da tüketici enflasyonunun 2009’dan 

bu yana ilk defa negatife indiği ve %0,1 düşüş tahminlerine karşılık %0,3 gerilemesi 

sonrasında bugün bölgenin tamamı için Ocak rakamının da %0,6 daralma ile %0,5 

daralma beklentilerinin altında kaldığı izleniyor. 

 

Haftaya ABD istihdam verileri öne çıkıyor: PMI endeksleri ve merkez bankaları 

tarafında Polonya ve Hindistan merkez bankaları faiz indirebilir. Küresel çapta 

açıklanacak PMI imalat endeksleriyle başlayacak gelecek hafta Avustralya, Hindistan, 

Polonya, Romanya, Çek cumhuriyerti, İngiltere merkez bankalarının faiz toplantıları 

ve ABD Ocak ayı istihdam piyasası rakamları izlenecek. Ay ortasında olağanüstü 

toplantıya giderek politika faizini süpriz şekilde (25 baz puan) düşüren Hindistan merkez 

bankasının, faizleri mevcut ‘yüksek’ seviyelerde korumak için fazla neden olmadığı’ 

açıklaması bu faiz indirimlerinin devamını mümkün kılsa da, geçen iki haftalık süreçte 

faiz indirimi  beklentilerinin zayıfladığını izliyoruz. Bloomberg anketine katılan 35 

ekonomistin yalnızca 8’i 25 baz puanlık bir indirim öngörüyor. Sürpriz faiz indirimi 

sonrasında rupinin dolar karşısında %0,3 değer kazanarak en çok satın alınan 5. EM FX 

olduğu gözönüne alınırsa, faiz indirimlerinin piyasa tarafından ‘kabul gördüğü’ 

söylenebilir. Aynı fiyatlamada faizlerde artışa giden Brezilya para birimi real %1,5 

yükselişle ilk sırada. ABD tarım dışı istihdam rakamının Ocak ayında 231 bin kişilik artış 

göstermesi bekleniyor (Aralık: 252 bin kişi). Öncesinde açıklanacak ISM hizmet ve ADP 

özel sektör verilerindeki gelişim beklentilerde değişikliğe neden olabilir. 

  

İçeride ise Ocak enflasyonu ve TCMB’nin ‘olası’ ara faiz toplantısı izlenecek. 3 

Şubat günü açıklanacak Ocak TÜFE enflasyon oranı kapsamında gıda enflasyonunun 

yüksek çıkabileceği beklentimizi koruyoruz. Ocak TÜFE enflasyon tahminimiz %0,90 

ile %0,7’lik ortalama piyasa beklentisinin üzerinde. Gelişen piyasalara yönelik artan baskı 

karşısında ise, TCMB'nin Ocak tüketici fiyatlarında yıllık oranda 1 puan üzerinde bir 

düşüş kaydetmesi halinde yapması beklenen ara PPK toplantısında olası faiz indiriminin 

en fazla 50 baz puan gibi ‘ölçülü’ adımla olabileceği beklentimizi koruyoruz (%7,75→ 

%7,25). Tüketici fiyatllarının Ocak ayında yıllık bazda %8,17’den %7,03’e 

gerilemesini bekliyoruz. Bu, TCMB’nin ara faiz toplantısıyla faizlerde indirime gideceği 

‘olasılığını’ gündemde tutuyor. Bunun zaten bu hafta dolara karşı %2,5 değer kaybıyla en 

çok satılan ikinci EM FX olan lirada fiyatlandığını düşünüyoruz. Lira, dün dolara karşı 

2,4226’ya tarihi en düşüğe satıldı. 
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