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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, Ekim başında yükseldiği 4 yılın zirvesini test ediyor: ABD üçüncü çeyrek 

büyümesi ve Almanya tüketici fiyatlarını izliyoruz. Ekim ayı başında Haziran 

2010’dan itibaren zirveye yükselen (86,75) ve ardından iki haftalık ‘düzeltme’ 

sonrasında geçen haftayı yükselişle tamamlayan DXY’nin bu hafta Fed’den gelen 

‘beklenenden şahin’ açıklamalarla ‘düzeltme’ hareketini sonlandırarak yılın ikinci 

yarısı başından başlayan yukarı hareketin devamını öngörüyoruz. DXY’nin son iki 

haftada %1,4 değer kazanmakta olduğu fiyatlamada, G10 FX içinde dolara karşı en çok 

İsveç kronunun satıldığı (%-2,9) dikkat çekiyor. İsveç Merkez Bankası’nın politika faizini 

%0,25’ten %0,0’a (beklenti: %0,15’e indirilmesiydi) indirmesiyle kronda ivmelenen 

değer kaybı eğiliminin, doların ‘güçlenmesini’ ve İsveç Merkez Bankası’nın ‘negatif’ 

enflasyonun önüne geçme noktasında ‘gevşek’ adımlarını sürdüreceği orta-uzun 

vadede devamını bekliyoruz ve USD/SEK ‘uzun pozisyonumuzu’ korumaya devam 

ediyoruz. Kısa vadede ise, bugün açıklanacak ABD üçüncü çeyrek büyüme 

rakamının (ilk tahmin beklenti: %3,0: en düşük/ en yüksek: %2,1/ %4,2) beklentilerin 

üzerinde kalmasıyla dolardaki değer kazancı hızlanabilir. Diğer yandan, aktivitede 

durgunluğun Ekim ayında yeniden hızlandığı Almanya’da Ekim ayı tüketici fiyatlarının 

5 ay sonra ilk kez daralması bekleniyor (beklenti/ Eylül: %-0,1/ %0,0). Buradan da 

izlenecek ‘zayıf euro’ fiyatlamasını destekleyecek gerçekleşmeler de DXY’deki yükselişi 

hızlandırabilir. 

 

Brezilya Merkez Bankası politika faizini ‘sürpriz şekilde’ artırırken, Güney Afrika 

Merkez Bankası’nın enflasyona yönelik açıklamaları ‘kredibilite’ sorununu 

gündeme getirebilir. Brezilya Merkez Bankası 2015 ve 2016 için daha iyi bir enflasyon 

görünümü sağlanması için politika faizini beklenmedik şekilde 25 baz puan artırarak 

(→%11,25- 5’e 4 oy çokluğu ile alındı) ‘sıkı duruşa’ geçen (?) ilk gelişmekte olan ülke 

merkez bankası olarak dikkat çekti. Güney Afrika Merkez Bankası ise enflasyona ilişkin; 

tüketici fiyatlarındaki sapmayı dış şok kaynaklı ve geçici olarak gördüğünü belirtti. 

Hedef bandın yükseltilmesinin önce tüketici fiyatlarındaki ‘beklentileri’, sonra ise 

‘gerçekleşmeyi’ yükseltebileceğini, bu nedenle de bu ortamda bandın 

değiştirilmemesinden yana olduğu söylemlerini izledik. Bu noktada, enflasyonda 

gerçekleşmelerin ‘bozulma’ yönünde devam etmesinin, merkez bankasının 

kredibilite sorununu gündeme getirebileceğini, bunun da randa yansımasının 

negatif olabileceğini düşünüyoruz. Büyüme tarafında da sorunların gözlendiği Güney 

Afrika ekonomisinin ‘lira al/rand sat’ ikili işlemimizi  südürmek için bize alan yaratırken, 

doların güçlenmeye, volatilitenin ise yüksek kalmaya devam edeceğini öngördüğümüz 

2015’te real ve randda dolara karşı ‘kısa pozisyon’ açmak için fırsat kollamaya 

devam ediyoruz (şimdilik izlemeyi tercih ediyoruz). 

Dün 

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

DXY: Kırmızı 

USD/SEK: Siyah 

USD/ZAR: Yeşil 

USD/BRL: Mavi 
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