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Küresel Bakış

• 2019 ayıların mı, boğaların mı?

• ABD, Çin, Avrupa ve Japonya ekseninde ticaret savaşları

• Dünya ekonomilerinde soğuma / büyüme(me)

• İngiltere’nin Brexit belirsizliği ve Avrupa’nın çıkmazı

• Brexit’in olası ayrılıkları tetikleme ihtimali

• Fed’in bağımsızlığı ve ABD’de politik risk
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Trump’ın Bir Sonraki Hedefi Ne?

• Draghi’nin görev süresi biterken yeni başkanın hasta ekonomiyle
sınavı

• Japonya’da BOJ bildiğimiz gibi

• Türkiye’de dengelenme ve toparlanma dinamikleri

• OPEC’in gücü petrole yetecek mi?

• Merkez Bankaları’nın enflasyon yaratamama çıkmazı



ABD
ABD’nin Yeni Normali Trump

Trump’ın ilginç icraatları, Meksika duvarı, seyahat yasağı, ABD yargısına müdahale gibi ilk etapta kaotik gelen aksiyonlarına piyasa adapte olurken, Trump ayrı bir boyuta geçerek Fed’in
bağımsızlığı, Fed Başkanı’nın görev süresi, Başkan’ın para politikasına müdahalesi ile Fed’in kredibilitesi üzerinde ciddi soru işaretleri yaratarak «olmaz» denecek bu unsurları tartışmaya açtı.

İlk başta, basit gibi algılanabilecek Başkan’ın Fed baskısı, piyasa dinamikleri tarafında ciddiye alınarak «riskten kaçış» modu etkin olarak devreye girmiştir. Bunun 2019 yılında da şiddetinin
artarak devam etmesini bekliyoruz. Bu noktada olası aksiyonlarda, Başkan Powell’ın görevden alınması ve yerine Trump politikaları güdümüne girebilecek bir Başkan ile yola devam edilmesi,
fiyatlama reflekslerinde dalga boylarındaki oynaklık ana tema olacaktır.

Trump’ın Fed hedefinden sonra Temsilciler Meclisi’nde çoğunluk kaybıyla hükümetin Trump’ın seçim vaadi olan Meksika duvarına finansman ayrılmaması ile, Trump geçmiş dönemde alışık
olduklarımızın aksine hükümet kapamalarında çok agresif olarak istediği sonucu alana kadar, hükümeti uzun sürelerde kapalı tutabilir.

Petrol dinamiklerinde sosyal medyayı etkin kullanarak, önemli varlık fiyatlarına müdahalesinde petrol fiyatlarının gerilemesinde büyük rol oynamış ve oynamaya da devam etmesini
bekliyoruz.

Hala çözüme ulaşmayan ticaret sorunlarında; 2019 yılında Çin’in geri adım atarak ticaret savaşlarının ABD lehine sonuçlanmasını yüksek ihtimal olarak görüyoruz.

2019 yılında Fed’in para politikasında Aralık ayı toplantısı referansı ile üyeler arasında 2 adet faiz artırımı öngörülürken, Fed’in yumuşak karnı olan enflasyon dinamiklerinde gelişme, Fed’in
ilave şahin olmasını baskılayarak para politikasında kademeli / temkinli / veri odaklı yol haritasının devam etmesi beklenebilir. Fed’in Trump gölgesindeki para politikasında yeni normal
«nötr» faiz oranına çok yaklaşmış olması, 2019 yılında faiz artırımlarına ara verilip verilmeyeceği tartışmalarını alevlendirmektedir.

2019 yılında Trump’ın mali teşviklerinin etkisinin geçmesi, borçlanma maliyetlerinin artmış olması ve ticaret savaşları riskleri çerçevesinde ABD’de büyüme en iyi ihtimalle normal hızına
doğru yavaşlayacaktır. Bu yavaşlama Çin’in soğumasıyla birleşince küresel ekonomik büyümeyi kayda değer şekilde aşağı çekecektir. Verim eğrisinin yataylaşması resesyon endişelerine de
neden olmakla beraber, ABD’de ekonomik verilerin gidişatı şimdilik resesyon sinyali vermemektedir.

Ancak 2019 yılında ABD ekonomisi için resesyon kelimesinin frekansı çok daha yüksek olacaktır.

2019 yılında her Fed toplantısından sonra Başkan Powell basın toplantısı yapacaktır, dolayısıyla 2018’deki sistem ile kıyasladığımızda her toplantıda bir faiz artırımı gelme olasılığından
bahsedilebilir.
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ABD
Risk Göstergesi = ABD 10 Yıllık Faizi

• ABD 10 yıllık tahvil faizi ABD büyümesinde devam eden büyüme ve enflasyon dinamikleri ileri %3,26 seviyesini gördükten sonra ABD ekonomisinde resesyon beklentileri yükseldiği ve
Fed’in kademeli/temkinli/veri odaklı faiz artırım yol haritasına ara verebileceği spekülasyonu ile tahvil faizi hızla gerilemektedir.

• %3 psikolojik seviyesinin kırılması ve altında kalıcılık ile faiz için %23.6 (2.6184%) düzeltme seviyesi ilk etap takip edilebilecekken, kırılması durumunda ABD 10 yıllık faizi ve Dolar teması
için yeni normal başlangıcı olabilir.
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• Draghi «EUR’yu kurtarmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız» diyerek başlattığı süreci 2019 yılında faiz artırımı yaparak sonlandırabilecek mi?

• Mevcut ekonomi dinamikleri Draghi’nin faiz artırımında elini bağlarken, ilk aksiyonu negatif mevduat faizinin -0,40% seviyesinden 0% seviyesine çekilmesi şeklinde bekliyoruz. Bu olasılıkta,
ECB’nin faiz artırımına bir adım daha yaklaştığını yüksek ihtimalle söyleyebiliriz.

• Kıta Avrupası’ndaki yaşlı nüfus yapısı, düşük büyüme, enflasyon yaratamama Draghi’nin TLTRO aracını aktif tutmaya devam etmesine neden olabilir.

• Avrupa’nın para politikası makro dinamiklerdeki risklerle boğuşurken, İngiltere’nin 2016 yılından beri yılan hikayesine dönen Brexit belirsizliğinin ECB’nin başını çok ağrıtabilecek sonuçlar
doğurabileceğini düşünüyoruz.

• Avrupa’da başta Almanya olmak üzere lider ekonomilerin öncü göstergelerindeki yavaşlama emareleri, ekonomiye dair risklerin dengesinin halen aşağı yönlü olduğunu göstermektedir.

• Avrupa’da başta Almanya, Fransa ve İtalya olmak üzere artan politik riskler de önemlidir. Merkez siyaset Avrupa Birliği’nin genelinde güç kaybetmekte, ekonomiye dair sıkıntılar ve göçmen
politikaları popülist siyasetin yükselmesine neden olmaktadır. Merkel’in yerel seçim yenilgisinden sonra siyaseti bırakıyor olması, Fransa’daki Sarı Yelekliler protestoları, İtalya’nın bütçe
kuralları konusunda AB normlarına direnmesi buna örnek gösterilebilir.

• Trump’ın otomobil tarifeleri üzerinden Avrupa’yı da hedef alması, ticaret savaşlarında Avrupa ile ABD arasındaki tansiyonun yüksek olacağını teyit etmektedir.
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Euro Bölgesi
Draghi Faiz Artırarak mı Veda Edecek?
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ECB Avrupa Merkez Bankası’nın 
2019 yılına ilişkin toplantı 
süreci

24 Ocak 10 Nisan 25 Temmuz 24 Ekim

7 Mart 6 Haziran 12 Eylül 12 Aralık

Fed ABD Merkez Bankası’nın 
2019 yılına ilişkin toplantı 
süreci

30 Ocak 1 Mayıs 31 Temmuz 30 Ekim

20 Mart 19 Haziran 18 Eylül 11 Aralık

EURUSD için önemli tarihler!



EURUSD

1 Euro = 1 Dolar sloganı geçtiğimiz yıllarda paritenin 1,0500 seviyesine yaklaşması ile
gündemde yer almış ancak Dolar Endeksinde yaşanılan negatif fiyatlama davranışı ile
ilgili beklenti gündemden uzaklaşmıştı.

2019 yılında bu düşünce tekrar gündemde yer alır mı sorusunun cevabında Avrupa ve
ABD Merkez Bankasının para politikasına yönelik vereceği kararlarla birlikte Avrupa
ülkelerindeki ekonomik ve politik tema bazlı risk faktörlerine yönelik sonuçlar ve
ABD’nin kendine has profili ile koltuğa oturduğundan beri gündemden düşmeye Başkan
Trump’ın tweet durumu yakinen takip edilmelidir.

2019 yılına yönelik genel bilgileri vermeden önce olası beklentimiz 1,05 seviyesi olarak
ve 1 Euro = 1 Dolar sloganının gündemde yer alabileceği bir yıl görüntüsünde
olabileceği hususunu aktararak başlayabiliriz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken
husus, 1 Euro = 1 Dolar sloganı oluşması için EURUSD paritesinin 1,0000 seviyesine
düşmesi gerekmediğidir. 1,1000 seviyesi altında hareketlerin izlemesi sonrasında, ilgili
slogan gündemimizi meşgul etmeye başlayacaktır.

EURUSD paritesine yönelik genel değerlendirmemize dönecek olursak, 2008 yılı
zirvesinden başlayan negatif trend çizgisinin güncel üst noktası 1,2230 bariyerinden
geçmektedir. Parite 1,2230 bariyeri altında kaldığı müddetçe uzun vadeli negatif
görünümünü 1,1000 ve 1,0500 desteklerine taşımak / yaklaştırmak isteyebilir. Bu
süreçte 1,0500 seviyesi altındaki kalıcı hareketler, 1 Euro = 1 Dolar sloganının gerçek
olabilme beklentisini güçlendirebilir. Aksi takdirde yani paritenin 1,0500 üzerinde
kalması durumunda trend içi tepkiler gündemi meşgul edebilir.

Parite raporun hazırlandığı şu sıralar 1,1400 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.
Uzun vadeli negatif trend gündemde yer almayı sürdürürken trend içi tepkilerle 1,20 ya
da kritik 1,2230 bariyerine doğru çıkışlar izlenebilir mi sorusunun cevabında da
psikolojik 1,15 bariyeri takip edilebilir. Ancak 1,15 üzerinde tepki düşüncesi gündemi
meşgul edebilir. Aksi takdirde Zayıf Tepki / Güçlü Trend teması ana beklenti
görünümünde karşımıza çıkabilir.
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Özetle: 1,2230 seviyesi altında negatif trend görünümüne devam eden EURUSD paritesi, 2019 yılına
yönelik 1,0500 seviyesi beklentisini gündeme taşımaktadır. İlgili beklenti öncesinde trend içi tepki
düşüncesi gündemi meşgul eder mi sorusunun cevabında psikolojik 1,1500 seviyesi takip edilebilir…

1 Euro = 1 Dolar sloganı 2019 yılında gündem yer alır mı?
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Dolar Endeksi

EURUSD paritesinin 2019 yılına yönelik negatif beklentisine devam etme düşüncesini destekleyen en önemli gösterge, hiç şüphesiz ki Dolar Endeksidir. 2018 yılı
Şubat ayında uzun vadeli pozitif trend görünüm için kritik bir gösterge olarak kaydedilen 144 ve 200 aylık üssel hareketli ortalamalara ulaşan ve bu bölge (88,90 –
89,00) üzerinde kalmayı başararak uzun vadeli pozitif görünümün desteklenmesine imkan tanıyan endeks, 2017 yılı zirvesi 103,76 seviyesine doğru ilgili trend
fiyatlamasına yeni yılda devam etmek isteyebilir. 103,76 öncesindeki olası trend bariyerleri ise 98,15 ve 100,63 olarak kaydedilmiştir.

EURUSD negatif beklenti, Dolar endeksi ile destekleniyor!



• İngiltere ekonomisini son zamanlarda Brexit teması üzerinden konuşuyoruz.

• Brexit’in Parlamento’daki zorlu oylama süreci ve olası negatif senaryolarda siyasi
dengeleri kökünden değiştirebilme potansiyeli, ikinci Brexit referandumu ihtimali gibi
risk faktörleri BOE’nin para politikasını tamamen hareketsiz ve etkinlik dışında
bırakmaktadır.

• Carney’nin, Brexit sonucunu görmeden para politikasında majör bir değişiklik veya faiz
artırımı ihtimali yapma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu düşünüyoruz.

• BOE’nin para politikasında etkinliğini kazanması için olmazsa olmaz tek çare, Brexit’in
neticelenmesidir.

• İngiltere’de enflasyon toparlanma aşamasında, ekonomi de büyümeye devam ediyor.
Ancak Brexit belirsizlikleri ekonomi üzerinde gölge oluşturuyor.

• BOE, anlaşmasız Brexit durumunda %8 daralma ve GBP’de sert değer kaybı uyarısında
bulundu.
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İNGİLTERE
Tüm Yollar Roma’ya Değil, Brexit’e Çıkıyor
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BoE İngiltere Merkez Bankası’nın 
2019 yılına ilişkin toplantı 
süreci

Fed ABD Merkez Bankası’nın 
2019 yılına ilişkin toplantı 
süreci

30 Ocak 1 Mayıs 31 Temmuz 30 Ekim

20 Mart 19 Haziran 18 Eylül 11 Aralık

GBPUSD için önemli tarihler!

7 Şubat 2 Mayıs 1 Ağustos

19 Aralık

7 Kasım

21 Mart 20 Haziran 19 Eylül



2014 yılı ikinci yarısında 1,72 seviyesinden başlayan negatif rallinin 2017 yılı Ocak
ayında teorik 1,1985 / psikolojik 1,20 ile sınırlandıran ve yaklaşık olarak bir buçuk yıl
tepki düşüncesini gündeme taşıyan GBPUSD paritesi, 2018 yılı ikinci çeyrek ile
birlikte negatif trend görünümüne kaldığı yerden devam etti.

Uzun vadeli olarak 2018 yılı yıllık bültenimizde üzerinde ısrarla durduğumuz 60 aylık
üssel hareketli ortalama, yıl içerisinde test edildi ve bu bölgeden baskı görmesi
sebebiyle trend fiyatlama davranışının yeni yılda da devam etme beklenti
gündemimizde yer almaktadır.

Bu sebeple de yeni yıla yönelik beklentiyi izah ederken 1,2350 ve tepkilerin başladığı
1,1985 seviyesine doğru olası geri çekilmelerin / trend fiyatlama davranışının gündemi
meşgul edebileceğini, 1,1985 seviyesine göre verilecek reaksiyonun da daha alt bölgeler
hedeflenebilir mi (1,1600 ve 1,1158) gibi sorusunun cevabı açısından yakinen takip
edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

Yıl geneline yönelik beklentiyi izah ederken 60 aylık üssel hareketli ortalamanın
önemli olduğunu aktarmıştık yukarıda hatırlarsak. İlgili ortalama 1,3973 seviyesinde
geçmektedir ve parite ilgili seviye altında kaldığı müddetçe trend fiyatlamasını
sürdürmek isteyebilir.

Bu aşamada yani negatif trend görünümü devam ederken parite ilgili ortalamaya
doğru tepki düşüncesini gündeme taşıyabilir mi sorusunun cevabında, ara direnç
noktası 1,3213 bariyeri takip edilebilir. Ancak 1,3213 bariyeri üzerinde tepkiler
gündemi meşgul edebilir. Aksi takdirde zayıf tepki / güçlü trend teması gündemi
meşgul edebilir.
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GBPUSD
Teorik 1,1985 / Psikolojik 1,2000 Seviyesi Gündemde!

Özetle: 60 aylık üssel hareketli ortalama altında kaldığı müddetçe GBPUSD paritesi 2017 yılı Ocak ayında
başlattığı tepki seviyesi 1,1985 seviyesine doğru geri çekilmek isteyebilir.



• BOJ’un uzun süredir devam eden parasal genişlemesi enflasyon ve büyüme görünümü üzerinde kalıcı ve sürdürülebilir etki bırakmaktan uzak kalmıştır.

• Japonya’da yaşlı nüfusun oluşturduğu demografik yapı itibariyle zayıf kalan talep koşulları itibariyle kronikleşen deflasyon sorunu, uzun yıllar aşılamamıştı.

• Kuroda’nın parasal genişleme programının enflasyonu hedeflenen seviyelere götürmekte zorlandığını ve enflasyon üzerindeki negatif baskıların sürdüğünü görüyoruz.

• Bu kapsamda BOJ, parasal teşviklerden çıkış için gerekli ortamı yaratamamaktadır.

• BOJ’un mevcut parasal genişleme ve getiri eğrisi kontrolü yönlendirmesini 2019 yılında da devam ettirmesini bekleriz.

• Ticaret savaşları konusu hem Çin üzerinden, hem de Trump yönetiminin Japonya’ya yönelik de aksiyonları olabileceğinden önemlidir.

• Tarihsel döngüde çok düşük seyreden enflasyon, 90’lar döneminden sonra da toparlanamamaktadır.

JAPONYA
Déjà-Vu
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BoJ Japonya Merkez Bankası’nın 
2019 yılına ilişkin toplantı 
süreci

23 Ocak 25 Nisan 30 Temmuz 31 Ekim

15 Mart 20 Haziran 19 Eylül 19 Aralık

Fed ABD Merkez Bankası’nın 
2019 yılına ilişkin toplantı 
süreci

30 Ocak 1 Mayıs 31 Temmuz 30 Ekim

20 Mart 19 Haziran 18 Eylül 11 Aralık

USDJPY için önemli tarihler!



USDJPY
USDJPY için 108,00 – 111,00 desteği önemli

Yeni dip arayışında 108,00 – 111,00 bölgesi izleniyor

Yıllık bazda 2014’ten bu yana ilk kez yükselişle kapanan USDJPY paritesi, yılın son
ayında en önemli kayıplarını yaşadı. Küresel piyasalarda büyümeye yönelik
endişenin ön plana çıkması, Yen’de kazanımlara önayak oldu. Trump, Brexit, ABD
– Çin ticaret savaşı ve Fed politikaları pariteye yön vermesi beklenen ana başlıklar
olarak yılın ilk çeyreğinde takip edilecek. Özellikle yılın kalanına ilişkin bulanıklığı
bir miktar azaltabilecek Fed beyanatları önem kazanabilir.

Paritenin 114,50 seviyesinde yeni zirve arayışını sınırlaması ardından
baskı görmesi dikkat çekti. Önümüzdeki süreçte 200 periyotluk
Envelopes’un desteklediği ve sorgulanan 108,00 – 111,00 bölgesinin
tutumu önem kazanabilir. Düşüşün devamı veya yeni yükseliş için taban
oluşturma potansiyeli açısından söz konusu aralık yakından izlenecek.

Olası düşüşler bu aşamada 108,00 – 111,00 bölgesi ve üzerinde
sınırlandığı müddetçe trend potansiyeli süreceği için yeni yükseliş baskısı
ortaya çıkabilir. Gerçekleşebilecek yükselişlerde 114,50 seviyesi
hedeflenebilecekken, yükseliş isteğinin devamı için bu bariyerin aşılması
gerekebilir. Bu durumda 118,00 seviyesi gündeme gelebilir.

Olası düşüşlerin söz konusu 200 periyotluk Envelopes bölgesini kırması
ve 108,00 desteği altında gerçekleşebilecek haftalık kapanışlar, aşağı
yönlü beklentileri ana senaryo haline getirebilir. Bu durumda ise 104,00
ve 100,00 seviyeleri gündeme gelebilir.
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Yeni Ekonomi Programı ile vurgulanan 3D (Dengelenme, Disiplin, Değişim) yaklaşımının Türkiye’nin 2019 yılındaki ana teması olmasını bekliyoruz.

Küresel risk algısında Trump faktörü, riskten kaçış temasını tetiklerken, Türkiye’nin kendine özgü dinamiklerinin daha olumlu olduğunu söyleyebiliriz.

Enflasyonda yılın ilk aylarında dengelenme süreci içerisinde, mevcut risklerin de korunacağı bir görünüm söz konusu olacakken, 2019’un ikinci yarısından itibaren kademeli bir şekilde gerileme
süreci görülebilir.

Ödemeler dengesinde, petrol fiyatlarındaki OPEC’e rağmen süregelen düşüş enerji maliyetlerini yönetilebilir hale getirmesi, büyüme modelimizin ihracat ve turizm odaklı olarak değişmesi
yönündeki çabalar kapsamında iyileşme sürecinin devamı beklenebilir.

Merkez Bankası’nın uzun süredir devam ettirdiği sıkı para politikasının 2019 yılında da enflasyon ve kur bağlamında devam edebileceğini düşünüyoruz. Para politikasında bir değişiklik için
enflasyon gelişmelerinde aşağı yönlü kalıcı bir hareket şartının olması gerektiğini düşünüyoruz, bunun da ikinci çeyrekten itibaren enflasyonun dengelenmesi ile Merkez Bankası’nın para
politikasında enflasyonla uyumlu normalleşme şeklinde olmasını bekleriz.

Türkiye – ABD ilişkilerinde 2019 yılı temasının daha dış ilişkiler anlamında yapıcı, pozitif olacağı varsayımımız ile yılın ikinci yarısında, ekonomik göstergeler tarafında da iyileşme ile birleşerek
kredi derecelendirme kuruluşları tarafından olası bir not artışı ihtimalini değerlendiriyoruz.
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TÜRKİYE
Dengelenme Süreci
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TCMB Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası’nın 2019 yılına 
ilişkin toplantı süreci

16 Ocak 25 Nisan 25 Temmuz 24 Ekim

6 Mart 12 Haziran 12 Eylül 12 Aralık

Fed ABD Merkez Bankası’nın 
2019 yılına ilişkin toplantı 
süreci

30 Ocak 1 Mayıs 31 Temmuz 30 Ekim

20 Mart 19 Haziran 18 Eylül 11 Aralık

USDTRY için önemli tarihler!



2018 yılının en dikkat çeken finansal varlıklarından birisi olan USDTRY, yıla 3,7885
seviyesi ile başladı ve yılın ilk 8 ayında gerçekleştirdiği %47’lik değer artışı ile
Ağustos ayında 7,1067 seviyesine ulaştı.

Tarihi zirve ardından süreci kontrol edebilmek adına TCMB’nin sıkı para politikasına
yönelik attığı adımlar ve bu süreçte Başkan Erdoğan ve Hazine – Maliye Bakanı
Albayrak önderliğinde hükümetin mevcut politikaya destek vermesi, enflasyon ile
topyekûn mücadele içerisinde olması ile USDTRY kurunun zirveden uzaklaşmasını
sağladı. Yaklaşık %34’e yakın değer kaybı ile birlikte 5,13 seviyesine ulaşan USDTRY,
yılı tamamlarken analizin hazırlandığı şu sıralar 5,30 seviyesine yakın seyrini
sürdürmektedir.

2019 yılına yönelik USDTRY kuruna yönelik beklentiyi izah ederken dikkat edilmesi
gereken en önemli hususun, yıl içerisindeki makro-ekonomik koşulların sürekli
değişebileceği olgusudur. Bu sebeple de fiyatlama dinamiklerinin yıl içerisinde
değişkenlik arz edebileceği ve bu sebeple de beklentiler / seviyelerde revizelerin
olabileceğidir.

Teknik olarak USDTRY kurunu değerlendirdiğimizde, uzun vadeli olarak üzerinde
ısrarla durduğumuz 13 ve 15 aylık üssel hareketli ortalamalar, 01 Mayıs 2011
tarihinden beri yükseliş trendi görünümünü desteklemekle birlikte ilgili göstergeler
üzerinde kur 2019 yılında da pozitif görünümüne devam etmek isteyebilir.

4,82 - 4,92 bölgesi olarak güncelliğini koruyan 13 ve 15 aylık üssel hareketli
ortalamalar üzerinde kaldığı müddetçe USDTRY kuru ilgili trend fiyatlama davranışını
5,9500 başta olmak üzere 6,5500 ve 7,1067 ana bariyerlere taşımak / yaklaştırmak
isteyebilir. İlgili trend fiyatlamasında ana bariyer içerisinde ara direnç noktaları ise
5,4600 başta olmak üzere 5,6500 ve 6,2300 olarak kaydedilmiştir.
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USDTRY
İlk etapta 6,00 seviyesi çevresinde yeni hareketler izlenebilir!

USDTRY kuru yıl içerisinde teorik 5,95 / psikolojik 6,00 seviye üzerinde kalıcı hareketler oluşturabilirse,
yukarı yönlü trend görünümü daha da güçlenmek isteyebilir ki bu düşünce ile diğer ana ve ara
bariyerlere doğru çıkışına devam edebilir. Aksi takdirde 6,00 ile 13 ve 15 aylık üssel hareketli
ortalamalar arasında sıkışma izlenebilir.

Alternatif olarak USDTRY kuruna yönelik pozitif beklentimizin geçersiz kalması ve negatif bir fiyatlama
dinamiğinden bahsedebilmemiz içinse, 13 ve 15 aylık üssel hareketli ortalamaların altındaki kalıcı
hareketlere ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır. Ancak bu şartla 4,51 başta olmak üzere 4,19 ve 3,98
desteklerine doğru yeni bir fiyatlama davranışı izlenebilir. Bu tür bir trend değişikliği için çok önemli
ve destekleyici makro-ekonomik gelişmelere ihtiyaç vardır. Aksi takdirde yani ilgili destekleyici
faktörler oluşmadığı müddetçe 2019 yılında bu tür bir trend değişikliği beklenmemektedir.

Özetle: 13 ve 15 aylık üssel hareketli ortalamaların yer aldığı 4,82 – 4,92 bölgesi üzerinde kaldığı müddetçe
USDTRY kuru 2019 yılında pozitif fiyatlama davranışında ve yükseliş trendi görünümünde daha istekli bir
profil oluşturabilir.

Bilgilendirme: İstatistiki hesaplamalarımızın hepsinde, kurun şuan ki fiyatı olan 5,3000 seviyesini baz
aldık. Yani yıl kapanış seviyesini 5,3000 olarak kaydettik…
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USDTRY
13 ve 15 Aylık Üssel Hareketli Ortalama Önemli!
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USDTRY
2019 yılına yönelik beklenti nedir?

Bütün istatistiki bilgiler ve teknik analiz yöntemi dikkate alınarak USDTRY kuruna yönelik 2019 yılı beklentisi, 5,95 – 6,15 bölgesi olarak kaydedilmiştir. Yıl içerisinde
Türk Lirası tarafında yer alacak olası sürpriz negatif ya da ABD Doları tarafında olası sürpriz pozitif gelişmeler durumunda ise ilgili beklenti 6,55 olarak revize
edilebilir. İlgili istatistiki hesaplamalar yapılırken de 2018 yılı kapanış fiyatı ile 2019 yılı açılış fiyatı 5,30 olarak dikkate alınmıştır…



EURTRY
EURTRY’de 6,1500 – 6,5000 bariyeri izleniyor

EURTRY düzeltme hareketini genişletecek mi?

8,10 bölgesinden aralıksız düşüşünü sürdüren EURTRY paritesi, uzun süre
boyunca yükseliş eğilimini destekleyen 21periyotluk Envelopes altına sarkmasının
ardından sakin bir görünüme büründü. ABD, Avrupa ve Türkiye tarafında merkez
bankaları politikaları paritenin yön arayışı açısından önem kazanabilecekken, söz
konusu süreçte jeopolitik risklerin de takibi sürecek.

Önümüzdeki süreçte fiyatlamalar, 2016 ortasından bu yana trendi takip
eden ve Ekim ayında kırılan 21 periyotluk Envelope’un desteklediği
6,1500 – 6,5000 bölgesi altında kalabildiği müddetçe düşüş beklentisi ön
planda olabilir. Gerçekleşebilecek düşüşlerde 5,8000 ve 5,5000 seviyeleri
hedeflenebilir.

Bu aşamada paritenin uzun süreli bir yükseliş maratonu ardından
düzeltme alanı içerisinde yer aldığı, dolayısıyla düşüşlerin her kademede
yeni yükseliş potansiyeliyle karşılaşma ihtimalinin daha da ağırlık
kazanabileceği unutulmamalıdır.

Olası yükselişler 6,1500 – 6,5000 bölgesi ve altında sınırlandığı müddetçe
yeni düşüş baskısı ortaya çıkabilir. Dolayısıyla yükseliş isteğinin devamı
için 6,5000 seviyesi üzerindeki seyri ve haftalık kapanışları görmek
gerekebilir. Bu durumda 6,8000 ve 7,2500 seviyeleri gündeme gelebilir.
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Petrol
OPEC, ABD üretimi ve küresel büyüme

Petrolde 2019’da denge bulabilecek mi?

2018 yılı petrol fiyatlarının kayıp yıllarından biri oldu. 2014 – 2015 dönemindeki düşüş maratonu ardından
başlayan 2 yıllık toparlanma sona erdi ve 2018 yılı kayıpla kapandı.

Bol arz endişeleri yılın son çeyreğine kadar para politikalarındaki normalleşme ve OPEC çabalarıyla göz ardı
edilse de, yılın sonlarına doğru küresel büyümeye ilişkin endişeler fiyatlamalara damgasını vurdu.

Son dönemde ortaya çıkan ve küresel büyümeye ilişkin endişelere ilişkin başlıkların çoğu siyasi. Trump’ın dış
politikadaki istikrarsızlığı, iç politikada üzerinde oluşan baskı, yoğun ABD üretimi kıtanın başlıkları durumunda.

Avrupa tarafında ise Brexit gündeminin oluşturabileceği kelebek etkisi hala tedirginlik oluşturuyor. Dolayısıyla
bu gündemin takibi yakından sürecek. Avrupa’da başka siyasi krizler çıkma ihtimali de küçümsenmiyor.

Çin tarafında büyümeye ilişkin beklentiler, özellikle ABD – Çin ticaret savaşı başından bu yana somut
belirtilerini 2019’dan itibaren derinleştirdiği takdirde, talep kanadının daha da zayıflaması söz konusu olabilir.

OPEC başlığı altında en önemli gelişmeler Nisan ayında gerçekleşecek ara toplantı olacak. Kısıntı kararına
karşın petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşler Örgüt’ün elini zora sokuyor. Üretimin daha da kısılması ve
olası fiyat yükselişi, bu tabloda ABD’yi karlı çıkarabilir ve üretim faktörleri daha da agresifleşebilir.

Buna bağlı olarak tüm vadelerde incelenmek üzere ABD stok değişimlerinin takibi sürecek.
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Ham Petrol
OPEC ve ABD Kıskacında Baskı Sürüyor

Küresel büyüme kaygıları denge arayışını yok ediyor

ABD tarafında petrol stok ve üretim rakamları küresel petrol piyasası üzerindeki
ana başlıklardan biri olmaya devam ediyor. 2019 yılında düşüşlerin devamı
halinde üretim faktörlerindeki tepkiler ve maliyetler tekrar gündeme gelebilir.
Ancak teknik koşullar düşüş trendinin devamını gösteriyor

Ham petrol fiyatı yükseliş eğilimini koruyamayarak 20, 50 ve 200
periyotluk üssel hareketli ortalamaların altına sarktı. Önümüzdeki
dönemde fiyatlamalar, söz konusu ortalamaların yoğunlaştığı 52,00 –
57,00 bölgesi altında kaldığı müddetçe düşüş beklentisi ön planda
olabilir. Gerçekleşebilecek düşüşlerde 35,00 ve 27,00 seviyeleri
hedeflenebilir.

Olası yükselişler 52,00 – 57,00 bölgesi ve altında sınırlandığı müddetçe
yeni düşüş ihtimali güçlü kalabilir. Dolayısıyla yükseliş isteğinin tekrar
ana beklenti haline gelebilmesi için 57,00 bölgesi üzerindeki seyri ve
haftalık kapanışları görmek gerekebilir.

Ortalamalar üzerindeki şartların sağlanması durumunda 67,00 ve
71,50 seviyeleri gündeme gelebilir. Özellikle Nisan ayındaki OPEC
toplantısı ve ABD stoklarının seyri bu süreçte önem kazanabilir.
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Brent Petrol
Nisan ayı OPEC toplantısı bekleniyor
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OPEC petrol piyasasına destek sağlayabilecek mi?

OPEC’in üretim kısıntısı kararına karşın yoğun ABD üretimi ve küresel büyümeye
ilişkin endişeler fiyatların düşüşünü derinleştirdi. Nisan ayında gerçekleşecek
OPEC ara toplantısı ve başta ABD olmak üzere para politikalarını etkileyebilecek
siyasi – jeopolitik gelişmeler Brent petrol açısından dikkatle takip edilecek.

Önümüzdeki süreçte fiyatlamalar, 20 periyotluk üssel hareketli
ortalamanın (yeşil) desteklediği 61,00 – 70,00 bölgesi altında kaldığı
müddetçe düşüş beklentisi ön planda olabilir. Gerçekleşebilecek
düşüşlerde 44,00 ve 36,00 seviyeleri hedeflenebilir.

Bu aşamada 20 periyotluk Envelopes’un alt sınırını destekleyen 61,00
bölgesinin tutumu, kritik bölgeden uzak cari fiyatın izlenmesi açısında
önemli olabilir. 61,00 seviyesinin aşılması ve bölgedeki haftalık
kapanışlar düzeltme alanı içerisinde yükselişleri destekleyebilir. Fakat
yükselişler 20 periyotluk üssel hareketli ortalamayla sınırlandığı
müddetçe yeni düşüş potansiyeli oluşabilir.

Bu şartlar altında yükseliş baskısının ana senaryo haline gelebilmesi
için 70,00 bölgesi üzerindeki seyri ve haftalık kapanışları görmek
gerekebilir. Bu durumda 76,00 ve 85,00 seviyeleri gündeme gelebilir.



Bernanke ile birlikte yeni bir gündem başladı!
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ONS ALTIN

2008 – 2009 krizi üzerinden 10 yıl geçti. ABD Merkez Bankası, kriz ile birlikte muslukları
açarak Parasal Genişleme (QE) teması ile bol para dönemine geçti. Ons Altın, ABD’nin bu
politikası ile birlikte 680$’dan başlattığı çıkışını 2011 Eylül’de 1921$ seviyesine kadar
taşıdı.

3000$ seviyelerinin konuşulduğu zamanlarda Ons Altın fiyatına yönelik gerçekleşen
negatif fiyatlamalar ve 2013 yılının ilk çeyreğinde kıymetli madenin ayı piyasasına
geçmesi, algının biranda değişmesine imkan tanıdı. Bu düşünce ile 2015 yılında 1046$
seviyesine kadar gerileyen Altın, günümüzde de hala daha ayı piyasasındaki yerini
korumaktadır.

2008 – 2009 krizi sonrasında muslukları açan ABD Merkez Bankası (Fed), 2013 – Mayıs
tarihinde ABD Kongresi'nde Fed Başkanı Bernanke önderliğinde Parasal Genişlemenin
(QE) önümüzdeki dönemde azaltılarak son vereceğini açıkladı.

Fed’in bol para dönemini bitireceğine dair yaptığı açıklama, hiç şüphesiz ki Altın, Gümüş
gibi emtia ürünlerinde yatırım kararı veren işlemcilerin dikkatini çekmeyi başardı.
Nitekim 2013 yılı ile birlikte ABD Merkez Bankasının attığı adımlar ve uyguladığı
politikalar, Ons Altın’ın 1200$ altında hareketler oluşturmasına imkan tanıdı.

Ben Bernanke’den sonra Fed Başkanlığı görevine getirilen Janet Yellen, ilk toplantısında
(Mart 2014) Parasal Genişleme (QE) sonlandırma kararı için 6 ay zaman verdi (ağzından
kaçırdı), 2015 Aralık ayı ile birlikte kriz sonrasındaki ilk faiz artışını gerçekleştirdi.
Akabinde 2016 Aralık’ta ikinci faiz artışı ile devam ettirdiği faiz artırım politikasını 2017
yılında 3, 2018 yılında ise 4 olarak sürdürdü.

Kıymetli maden için 2013 yılı itibari ile bazı dönemlerde önemli yükselişler oluşmasına
karşın ayı piyasası görünümün devam etmesi, ilgili çıkışların trend fırsatı olmasına
imkan tanıdı. Örneğin Haziran 2016 tarihinde Brexit teması ile birlikte 1375$ seviyesini
gören Ons Altın, Kasım 2016 tarihinde ABD’nin yeni Başkanı Trump ile birlikte başlattığı
ralli ile yılı kapatmadan önce 1104 seviyesine kadar geriledi.

2017 yılında bir önceki zirve seviyesine yaklaşan Ons Altın, Fed politikaların vermiş
olduğu ve teknik görünümün de desteklendiği bir süreçte aşağı yönlü baskısına devam
etti. ABD Merkez Bankası Fed, 4,5 trilyon dolarlık bilançosunu küçültme planına 10
milyar dolar ile 2017 yılı Ekim ayında başlayacağını Eylül ayındaki toplantısında açıkladı.
Ons Altın, 2017 yılını kapatmadan 1145$ seviyesine kadar geriledi.

2018 yılı Ons Altın fiyatı için bazı seviyelerde belirleyici olmayı sürdürdü ve Brexit ile
birlikte son 2 yıldır görülen tepenin bir daha geçilemeyecek olması da ilgili çıkışlara
rağmen ayı piyasasının korunduğunu görmemize imkan tanıdı. Nitekim bu yıl 1365$
seviyesine kadar çıkış gerçekleştiren Ons Altın, pozitif fiyatlama davranışına devam
edemedi ve negatif fiyatlama davranışını güçlendirdi. Özellikle Fed’in Haziran
toplantısında yıl geneli için 3 adet faiz artışı beklentisini 4’e çıkarması, kıymetli madenin
1160$ seviyesine kadar gerçekleşecek rallisi için destekleyici bir haber olarak karşımıza
çıktı.

2018 yılını tamamlayacağımız ve yeni yıla geçeceğimiz bir süreçte Fed 2019 yılına yönelik
beklentisini 3 adet faiz artışından 2 adet faiz artışı olarak revize etti. Ayrıca Dünyanın
büyümesindeki yavaşlamasına da kayıtsız kalamayan Fed, büyüme tarafında da %2,5
olan beklentisini %2,3 olarak revize etti.

Teorik olarak güvercin olarak görülen mevcut revizelere piyasalar bu şekilde tepki
vermedi çünkü piyasalar Eylül ayından itibaren Fed’e yönelik beklentilerinin çok daha
güvercin olacağına yönelik bir algı oluşturmasına imkan tanıdı. Nitekim Trump’ın Fed’i
eleştirmesi ve Başkan Powell’ın da nötr faiz oranına yakınız vurgusu, bu algının
oluşmasının tuzu biberi oldu. Böylelikle yılın en kritik ve son Fed toplantısı da piyasa
katılımcıların önemli ölçüde tecrübe kazandığı bir bölüm olarak hafızalara kazındı.

2013 Bernanke döneminden itibaren 5 yıllık periyotta neler yaşandı sürecini bu şekilde
sona erdirdikten sonra 2019 yılına yönelik beklentilerin neler olduğunu aktaracak
olursak eğer,
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ONS ALTIN
Tepki görünümüne rağmen Negatif trend gücünü koruyor!

Ons Altın, 2013 yılı birinci çeyrek bitimi sonrasında ayı piyasasına geçmesi ardından hala
daha ilgili görünümüne devam etmeye çalışan bir profil izlemektedir. 2016 yılı Brexit ile
birlikte oluşan zirve 1375$ bariyerini son çıkışlara rağmen geçemeyen ve ayı piyasası
görünümünü koruyan kıymetli maden de, 2019 yılına yönelik beklentilerini izah ederken
de bu görünümü korumakla birlikte trend içi tepki alımı tamam mı devam mı
sorusunun cevabı önceliklerimiz arasında yerini alacaktır.

Ana negatif trend görünümünü destekleyen trend çizgisinin güncel üst noktasını temsil
eden 1357$ altında aşağı yönlü baskıların ön planda yer aldığı Ons Altın’da trend içi
tepki alımı düşüncesi tamam mı devam mı sorusunun cevabında Fibonacci %50’lik
düzeltme oranı ve aynı zamanda da 16 aylık üssel / 23 aylık düzeltilmiş hareketli
ortalamaların yer aldığı 1262,50$ bariyeri yakinen takip edilmelidir.

Ons Altın fiyatı ancak ilgili bölge üzerinde kalıcı hareketler oluşturabilirse (tercihen aylık
kapanış), trend içi tepkiler en azından 2019 yılı ilk çeyreğinde gündemi meşgul edebilir.
Bu süreçte 1357 öncesindeki olası tepki seviyeleri 1287 ve 1317 olarak kaydedilmiştir.

Aksi takdirde yani Ons Altın fiyatının 1262,50 seviyesinde baskı görmesi durumunda ise
zayıf tepki / güçlü trend teması devam etmek isteyebilir ki bu düşünce ile psikolojik
1200 ve 2018 yılı dip noktası 1160 destek noktasına doğru trend fiyatlaması izlenebilir.
Bu süreçte 1160 altındaki kalıcı hareketler, mevcut negatif rallinin daha da güçlenmesini
ve 2016 ile 2015 yılı dip seviyelerine (1123 / 1046) doğru trend fiyatlamasını mümkün
kılabilir. Aksi takdirde trend içi tepkiler gündemi meşgul edebilir.
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Özetle: Ana negatif trend görünümünü destekleyen trend çizgisinin güncel üst noktasını temsil eden
1357$ altında aşağı yönlü baskıların ön planda yer aldığı Ons Altın’da trend içi tepki alımı düşüncesi
tamam mı devam mı sorusunun cevabında Fibonacci %50’lik düzeltme oranı ve aynı zamanda da 16
aylık üssel / 23 aylık düzeltilmiş hareketli ortalamaların yer aldığı 1262,50$ bariyeri yakinen takip
edilebilir.



GRAM ALTIN
2019 yılında da dikkat çekecek!

2018 yılında olduğu gibi 2019 yılında da en dikkat çeken finansal varlıklardan birisi
olması beklenilen Gram Altın’da (GAUTRY), yeni yıla ilişkin beklentileri aktarırken dikkat
edilmesi gerekilen birkaç hususu öncelikle paylaşmak istiyorum.

Birincisi ve en önemlisi Gram Altın hesaplanışında USDTRY ile Ons Altın’ın çarpımının
31,10 seviyesine oranlaması ile elde edilen formülizasyonda, Gram Altın’ın son
dönemde USDTRY ile yüksek bir korelasyon içerisine girmesi, Ons Altın’daki olası
hareketlerin daha az fiyatlanmasına imkan tanımaktadır. Bu sebeple de 2019 yılına
yönelik genel beklentilerde Ons Altın ayı piyasasında yer almasına karşın USDTRY
kurunun pozitif beklentisini koruyor olması, Gram Altın’ın 2019 yılında pozitif fiyatlama
davranışını sürdürebilme düşüncesini gündemde tutacaktır.

İkincisi, 2019 yılına yönelik USDTRY kuru 5,95 – 6,15 bölgesi, Ons Altın için de 1200 –
1160 bölgesinin gündemde yer alması sebebiyle Gram Altın fiyatına yönelik 2019 yılı
beklentisini teorik olarak hesapladığımızda, yani mevcut rakamları formül içerisine
eklediğimizde, Gram Altın’ın 2019 yılı beklentisinin 229 - 237 TL bölgesi olduğunu
söyleyebiliriz. Teorik olarak dikkate alınan bu bölge teknik görünümde de destekleniyor
mu sorusunun cevabında aylık grafikten yararlanacağız.

Uzun vadeli grafiğimizi değerlendirdiğimizde, 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren Gram
Altın 10 ve 24 aylık üssel hareketli ortalamalar eşliğinde pozitif trend görünümüne
devam etmekle birlikte özellikle 10 aylık üssel hareketli ortalamadan gerçekleşen
dönüş, ilgili trend beklentisini net bir şekilde görebilmemize imkan tanımaktadır.

2018 yılında ilgili ortalamaya yaklaştığı anda gerçekleştirdiği dönüşlerle de dikkatleri
üzerine çekmeyi başaran ve bu göstergenin referans olarak alınmasını sağlayan Gram
Altın’da 203,00 ya da psikolojik 200,00 TL üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü
çıkışına yeni yılda da devam etmek isteyebilir. Bu düşünce ile 222 Lira başta olmak
üzere 240 ve 259 TL seviyelerine doğru çıkışlar izlenebilir.
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Özellikle 2018 yılı Kasım ayı zirve seviyesi ve aynı zamanda da kısa vadeli beklentiler için dikkate
aldığımız 125 günlük ağırlıklı hareketli ortalamayı temsil eden 222 Lira üzerindeki kalıcı hareketler, ilgili
çıkışın daha da güçlenmesini ve teorik 229 - 237 TL bölgesi olduğu gibi teknik olarak da ilk hedef
seviyesi 240 bariyerinin gündemde yer almasını sağlayabilir. Aksi takdirde psikolojik 200 seviyesine
doğru geri çekilme izlenebilir.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, örneğin Gram Altın’da negatif bir fiyatlama izlendi ve
parite teorik 203,00 ya da psikolojik 200,00 TL altında hareketler oluşturdu. Bu tutum trend değişikliği
olarak anlamlandırılmamalıdır. Tepki görünümünün güçlendiği bir ortamda ana trend, 24 aylık üssel
hareketli ortalama 178 Lira üzerinde pozitif beklentinin devam etmesi şeklindedir.

Özetle: 10 ve 24 aylık üssel hareketli ortalamaların üzerinde pozitif beklentinin ön planda yer aldığı
Gram Altın’da ilgili çıkışların hızlanması için 222 TL üzerindeki kalıcı hareketlere ihtiyaç vardır. Aksi
takdirde teorik 203,00 ya da psikolojik 200,00 TL bölgesine doğru geri çekilmeler izlenebilir.
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YASAL UYARI

Bu doküman yalnızca bilgi amaçlı olarak sunulmaktadır, belirli bir kullanıcının yatırım amaçlarıyla ilgili değildir. Burada yer alan bilgilerin doğru ve/veya tatmin edici olduğu teyit veya garanti edilmez ve yalnızca yol gösterici olarak kabul edilmelidir. Tüm
yorum ifadeleri bildirimde bulunulmaksızın değiştirilmeye tabidir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate
alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Burada
yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek zararlardan GCM Menkul Kıymetler A.Ş. sorumlu değildir.

RİSK AÇIKLAMASI

Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

RİSK BİLDİRİMİ

İşlem yapacağınız yetkili kuruluş ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1. Yetkili kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

2. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara
da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz.

3. Yetkili kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

4. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

5. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, ek
ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.

6. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve “spread”ler en iyi fiyat durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde olacaktır.

7. İşlemlere başlamadan önce yetkili kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir
açıklama talep etmelisiniz.

8. Yetkili kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate almanız
gerekmektedir.

İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satım alım satımından ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla

tasarruflarınızı bu tip işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Risk Açıklaması
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