USDTRY
Geçtiğimiz haftayı dolar baskısı ile geçirdiğimiz USDTRY paritesi için, TCMB Başkanı Çetinkaya’nın yaptığı açıklamalar
etkili oldu. Çetinkaya gerçekleştirdiği sunumda yeni sıkılaştırma adımlarının gelebileceğinin sinyallerini verdi. Gelen
açıklamalar kur üzerinde baskı oluştururken USDTRY paritesinin sert değer kaybetmesinde etkili oldu. Hafta içerisinde
Türkiye ve ABD’den gelecek olan verilerin takip edileceği düşünülecek olursa aşağıda 3,60 desteği önemle
bulunmaktadır. Bu seviyenin aşılması durumunda satış baskısı artabilir. Diğer taraftan yukarı da 3,6290, 3,6480 ve
3,6660 direnç seviyeleri bulunmaktadır.
EURUSD
Geçtiğimiz hafta ABD tarafından gelen beklentilerin üzerindeki ekonomik veriler ve FOMC yetkililerinin şahin tondaki
açıklamaları EURUSD paritesine etki etti. FED yetkililerinin mart ayında faiz artışı beklentileri yüzdelik bazda giderek
artmaya devam ediyor. Yüzde 40 seviyelerine yaklaşan oran dolar tarafında pozitif fiyatlanmaların gelmesinde etkin rol
oynamaya devam edecek gibi duruyor. Hafta içerisinde gelecek olan verilerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları
yakından takip edilecektir. Teknik olarak incelediğimizde 1,06 destek seviyesinin önemle aşağıda yer aldığı
görülmektedir. Bu desteğin kırılması durumunda 1,0585 ve 1,0560 destekleri karşımıza çıkacaktır. Diğer taraftan yukarı
yönlü hareketlenmelerde 1,0640, 1,0660 ve 1,07 direnç seviyeleri karşılaşacağımız seviyeler olarak dikkat çekiyor.
ALTIN
Amerikan dolarında yaşanılan değer kazanımına karşın güvenli liman altın fiyatlarında sert bir değer kaybı yaşanmadı.
Geçtiğimiz hafta boyunca yükseliş eğiliminde olan paritenin küresel ekonomilerde yaşanılan gerginlik ortamında
yatırımları çekmeye devam ettiği söylenebilir. Haftanın son işlem gününde volatilitesini artıran değerli metalin bu haftayı
da hareketli kapatması beklenebilir. ABD tarafından gelecek olan ekonomik verilerin yanı sıra Fed başkanlarının
açıklamalarını yakından takip ediyor olacağız. Ayrıca Asya tarafından beklenilen ekonomik hamlelerinde altın
fiyatlanmalarında etkili olacağı unutulmamalıdır. Teknik olarak incelendiğinde 1232 destek seviyesinin yanı sıra 1230 ve
1228 destekleri gün içerisinde test edilebilir. Yukarı yönlü fiyatlanmalarda ise 1238, 1241 ve 1246 direnç seviyeleri
karşılaşabileceğimiz seviyelerdir.
GBPUSD
Geçtiğimiz hafta beklentileri karşılamayana İngiltere verilerinin etkisi ile GBPUSD paritesinde sert değer kayıpları
yaşandı. Özellikle ABD tarafında mart ayı faiz artışı beklentilerinin artmasının ve dolar endeksinin güçlenmesinin de bu
satış baskısında etkili olduğu söylenebilir. Geçtiğimiz hafta enflasyon ve gelirler kalemlerinde beklentileri karşılayamayan
İngiltere ekonomisi için bu hafta gelecek olan Carney açıklamaları ve büyüme rakamlarının yakından takip edilmesi
gerekmektedir. Aşağıda 1,2390, 1,2360 ve 1,2315 destek seviyeleri yer alırken, yukarı yönlü hareketlenmelerde 1,2480,
1,2515 ve 1,2560 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekmektedir.

(Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan
kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile
hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına
yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. 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. Bu görüşler mali durumunuz
ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu
nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her
türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı A1 Capital Yatırım
Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz.)
2016 4. Çeyrek Müşteri Kar / Zarar Oranı : %17.65 / %82.35
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