
  

 
(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.) 
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USDTRY 

Bugün bütün gözler kritik FED toplantısına çevrildi. Merakla beklenen soru acaba FED faiz artışına 

gidecek mi? Piyasa oyuncuları FED’İN 25 baz puan artışa gideceğine emin durumda. Bu şartlar altında 

piyasaların gözü nokta tahminler ve Yellen’da olacak. FED üyeleri yıl içinde ki faiz artışı beklentilerini 

3’ten 4’e çıkarırsa dolarda ciddi bir değer kazanımı görebiliriz. Yurt içi piyasalarda ise yarın TCMB ve 

PKK toplantısı oldukça önem taşıyor. FED toplantısından sonra TCMB nasıl bir yol izleyecek hep 

beraber göreceğiz. FED faizi artışını gerçekleştirir 3 faiz artışını değiştirmez ise dolar tarafında 

yaşanılan fiyatlanmaların kar realizasyonlarının gelebileceği unutulmamalıdır. Kur tarafında destek 

seviyesinin kısa vadede 3,7380 olduğunu görüyoruz. Bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece 3,7480, 

3,7560 ve 3,7710 seviyelerini yeniden görebiliriz. 

GBPUSD 

Dünkü düşüşünden sonra kar realizasyonlarıyla toparlanmaya geçen GBPUSD paritesinin 1,2160 

günlük pivot seviyesinin üzerinde seyrettiğini gözlemliyoruz. Bugün veri bakımından oldukça hareketli 

bir gün geçireceğiz. TSİ 12:30’da İngiltere tarafından Ortalama gelir endeksi ve İşsizlik başvuruları 

verilerini takip edeceğiz. Beklenti üzerinde gelebilecek her bir veri Sterlinin toparlama hareketine hız 

kazandırabilir. Ardından ABD tarafından gelecek perakende satışlar ve enflasyon verilerini takip 

edeceğiz. Piyasa her ne kadar TSİ 21:00’da gelecek faiz kararını 25 baz puan olarak fiyatlandırmış olsa 

da yıl içerisindeki oran ve Yellen açıklamaları ile parite üzerinde volatilite oluşacaktır. Fed bugün 

herkesin beklediği faiz artışını gerçekleştirecek mi? Gerçekleşirse devamında kaç faiz artışına 

gidilecek? Bu faiz artışlarının oranları ne olacak? Bu gece bütün bu sorulara yanıt arıyor olacağız. Bu 

sorular ne kadar cevaplanırsa fiyat hareketlerinin de o kadar sert olması beklenebilir. Sterlin 

tarafından veriler iyi gelir ve toparlanma hareketine devam ederse, gün içerisinde takip etmemiz 

gereken direnç seviyeleri 1,2230, 1,2260 ve 1,2274 olarak karşımıza çıkıyor. Faiz fiyatlamasının tekrar 

devam etmesi durumunda ise ilk destek olarak 1,2200 seviyesini söyleyebiliriz. Parite bu seviyenin 

altında sarkarsa sırasıyla 1,2160 ve 1,2120 destekleri test edilebilir. 
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PETROL 

Petrol fiyatları güne alıcılı başladı diyebiliriz. Dün Suudi Arabistan'ın OPEC'in aylık raporuna göre 

üretimini arttırmasının ardından sert satış hareketleri görülen fiyatlamalarda, Amerika'dan gelen özel 

sektör stok verilerinin azalma göstermesiyle birlikte bir miktar toparlanma görüldü. Bu veri bugün 

açıklanacak resmi ham petrol stoklarının öncüsü olarak görülse de her zaman doğru ipucunu vermeye 

biliyor. Bu yüzden ekonomik takvime göre saat 17.30'da ABD'den gelecek olan ham petrol stokları 

günün önemli haber kaynaklarından biri olacak. Son günlerde ki gündem volatilite yaratsa da OPEC'in 

arz kısma anlaşmasını uzatıp uzatmaması gündemin en merak edilen konularından biri olmaya devam 

ediyor. Önümüzde ki günlerde bu konu hakkında ki haber akışları volatiliteyi arttıracaktır. Teknik 

olarak bakacak olursak brent petrolde aşağı yönlü hareketlenmelerde karşımıza ilk olarak 50.00 

desteği çıkabilir. Bu seviyenin aşılması ile birlikte 48.50 ve 48.00 seviyeleri test edilebilir. Yukarı yönlü 

hareketlenmeler de ise 52.00 seviyesi sonrası 53.50 ve 54.00 seviyeleri takip edilebilir. 

ALTIN 

 

Geçtiğimiz hafta yaşanılan hareketliliği bu hafta için karşılayamamış olsa da, güvenli liman üzerindeki 

baskıların bugün gelecek olan FOMC toplantısı ile şekillenmesi beklenebilir. Dün ABD tarafından 

açıklanan üretici fiyat endeksinin beklenenden iyi gelmesi altın için olumsuz gelişmelerdendi. Fakat bu 

verinin ardından altındaki düşüş sınırlı kaldı. Bugüne bakacak olursak uzun zamandır beklenen FED 

toplantısını takip edeceğiz. 21.00 ‘da açıklanacak olan faiz kararıyla beraber piyasada volatiliteyi 

artırabilir. Beklenti FED’in 25 baz puan faiz artıracağı yönünde. Buda değerli metalde satış baskısını 

artırabilir ve aşağı doğru hareketlenmeler görülebilir. Faiz kararından sonra FED başkanı Janet 

Yellen’in yapacağı konuşma önemli. Gelecekte kaç faiz artırımına daha gidilebileceği ve FED ‘ in 

izleyeceği politikalarla ilgili söylemleri altına yön verebilir . Ayrıca öğle saatlerinde ABD tarafından 

gelecek olan tüfe ve perakende satışlar dataları da takip edilmesi gerekmektedir. Teknik olarak 

bakıldığında geri çekilmelerde 1200 desteği önemli bir seviye, bu seviyenin altına geçilmesi 

durumunda 1197 ve 1194 destekleri takip edilmelidir. Yukarı doğru hareketlerde ise sırasıyla 1207, 

1211 ve 1215 dirençleri takip edilebilir.  
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