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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

Banu Kıvcı Tokalı  -  btokali@halkyatirim.com.tr 

Ozan Doğan           -  odogan@halkyatirim.com.tr 

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 

Euro Bölgesi’nde tüketici fiyatları Kasım 2009’dan bu yana en düşüğe 

geriledi: EUR/USD’de satışlar sürüyor. Almanya’da Eylül ayında tüketici 

fiyatları, aylık %0,1 daralacağı beklentilerine karşılık değişim göstermeyerek 

(%0,0), enflasyonun bölgenin tamamı için artış hızının %0,3’e (Ağustos: %0,4) 

gerileyeceği beklentilerini bir miktar zayıflatmıştı ancak tüketici fiyatlarının 

tahminler doğrultusunda %0,3 arttığını izliyoruz. Euro’nun dolar karşısında 

Mayıs başından başlayan değer kaybı eğilimi içinde %9,5 değer 

kaybederek, ‘fiyatların 2 yılın en düşüğüne gerilediği’ ortamda Almanya’da 

perakende satışların aylık bazda %2,5 (beklenti/Temmuz: %0,5/%-1,1) arttığını; 

tüketim harcamalarında bir kıpırdanma da gözlendiğini takip etmiştik. (Bu 

canlanmanın devamı noktasında ‘iyimser’ olmak için henüz erken) Tüketici 

fiyatlarındaki zayıflamanın ‘tahminlerin üzerinde’ gerçekleşmemesiyle Perşembe 

günkü toplantıda faiz göstergelerinde değişik yapması beklenmeyen Avrupa 

Merkez Bankası’nın ‘mevduata ödenen faizde indirime’ (son durum: %-0,20) 

gidilebileceği yönündeki az da olsa korunan beklentinin karşılıksız kalacağını 

düşünüyoruz. Mevcut durumda, Euro bölgesinde açıklanacak makro veri ve 

önümüzdeki dönemde atılacak ‘gevşeme’ adımlarının orta-uzun vadeli hareketini 

düşüş yönünde sürdüren EUR/USD’de ‘satış’ için potansiyel yaratmaya devam 

edeceğini, ‘güçlü dolar’ fiyatlamasıyla yükselişlerin sınırlı kalarak, 

EUR/USD’de gerilemenin 1,2450 hedefli sürmesini bekliyoruz. 

 

İngiltere ikinci çeyrek büyümesi yukarı revize edildi: sterlin euro karşı değer 

kazancını sürdürüyor. İngiltere ikinci çeyrek büyüme oranı %0,8 ilk tahminden 

%0,9’a yükseltildi (beklenti: %0,08). Dolara karşı, İskoçya referandum 

fiyatlamasıyla tetiklenen değer kayıplarını geri alamayan sterlinin euro karşısında 

yükselişini (EUR/GBP hedef: Temmuz 2012 en düşük: 0,7750) sürdürdüğünü 

izliyoruz. İngiltere Merkez Bankası’nın faizleri artıracak ilk G4 merkez bankası 

olması ve euro kaynaklı ‘zayıflıklar’ Temmuz 2012 ana desteği altında 

EUR/GBP’deki gerilemenin hızlanmasına neden olabilir. 

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

Temmuz 12 

Şubat 12 
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