EURUSD
EURUSD paritesi Dolar’daki değer kazancı ile birlikte yeniden 1,06’ların altına geriledi. Geçtiğimiz hafta olan
Dolarda ki negatif hava değişmiş durumda görünüyor ve Trump’ın sert söylemlerinin etkisinin geçici kaldığı
söylenebilir. Dün Almanya’dan PMI verilerinin iyi gelmesi bile değer kazanan dolar endeksinin etkisi karşısında
paritenin aşağı yönlü hareketini engelleyemediği görüldü. Bugün Almanya iş iklimi endeksi (ifo) ve yine Euro
bölgesinden gelecek olan (TÜFE) oranlarını takip edeceğiz. Dolar kanadında ise saat 18,00 de açıklanacak
Mevcut ev satışları verisi ve saat 22,00 ‘da FOMC toplantı tutanakları parite yönünü etkileyecek gün içerisinde
takipte olacağımız veriler olarak dikkat çekmektedir. Euro bölgesinden gelen beklenti altında kalan veriler
paritede ki düşüşe ivme kazandırabilir. Parite dün 1,0520 seviyelerini aşağı yönlü test etmiş fakat kapanış
gerçekleştiremedi. 1.0520 ve 1,0560 takip edeceğimiz seviyeler aşağı yönlü kırılmada 1.0480 ve 1.0430 test
edilecek destek seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor. 1.0560 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda ise
1,0590 ve 1,0630 test edeceği direnç seviyeleri olabilir. Öte yandan parite hareketlerinin takip edilmesinde
dolar endeksinde ki 101.14 desteği ve 101.60 direncinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
USDTRY
Fed Başkanı Yellen’ın ABD Senatosunda yaptığı konuşmalarda ki şahin tutum ve sonrasında FED üyelerinden
gelen açıklamalar Mart ayında faiz arttırımı oralarını yükseltti. Öte Yandan Cuma günü TCMB’dan gelen
reeskont hamlesi, banka piyasalarında döviz açık pozisyonlarının rahatlama çabasında olduğunu gösteriyor.
TCBM’den gelen bu hamlenin TL’yi desteklediği söylenebilir. Dün ABD’de Üretim ve Hizmet PMI verileri
açıklandı PMI 55,3 olarak beklentilerin altında kalarak 54,3 Hizmet PMI ise 53,9 açıklanarak düşüş
gerçekleştirdi. Dolar endeksinde ki yükselişe rağmen kurdaki yatay hareketin devam ettiği söylenebilir. Bugün
ise FED tutanaklarını takip edeceğiz. FED üyelerinin son açıklamalarında şahin oldukları görülebilir. Yellen’ın
yaptığı son konuşmada Mart ayı faiz artışı için konuşulmaya başlandı. Kur tarafına baktığımızda 3,6150
seviyesinin destek olarak devam ettiğini görüyoruz, eğer bu seviyenin altına sarkmalar gerçekleşirse
karşılaşacağımız seviyeler 3,61 ve 3,6020 olarak söylenebilir. Yukarı yönlü toparlanma hamlelerinde ise 3,63,
3,6430 ve 3,65 dirençleri karşımıza çıkacak olan seviyelerdir.
ALTIN
Haftaya değerlenen dolar endeksiyle birlikte satış baskısıyla başlayan değerli metal 1227 ve 1226 seviyelerine
kadar geri çekildiği görüldü. Dün FOMC üyeleri Hacker ve Kashkarinin konuşmalarında ekonominin yeteri
kadar güçlenmesiyle bilançoda daralmalar olacağı ifadesi dikkat çekti. Akşam saatlerinde Amerika’dan gelen
PMI datası beklentileri karşılayamamasıyla beraber altının, biraz değer kaybeden dolar endeksinden de destek
bularak 1238 seviyelerini test ettiği görüldü. Güne 1235 seviyelerinde başlayan altında, bu hafta genellikle
FOMC üyelerinin konuşmalarıyla geçeceği için volatil hareketlerin yaşanması beklenebilir. Bugüne bakacak
olursak FOMC üyesi Powell’ın konuşmasını ve FOMC toplantı tutanaklarını takip ediyor olacağız. Aşağı doğru
hareketlerde 1227 ve 1228 seviyeleri destek seviyeleri olabilir yukarı doğru hareketlerde ise 1230 seviyesinin
üzerindeki gün kapanışlarında 1240 ve 1242 seviyeleri direnç olabilir.

(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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PETROL
Günlerdir sessizliğini koruyan petrol dün yukarı yönlü hareketlenme yaşadı. Buna OPEC Genel Sekreteri
Barkindo’nun açıklamaları sebep oldu diyebiliriz. Barkindo “Önceliklerinin yapılan anlaşmada ki %90 olan
katılım oranının %100 e çıkarmak olduğunu ve stoklardaki azalmanın 2017 yılında devam edeceğini
beklediklerini” belirtti. Öte yandan 30 yılı aşkın süredir tanker hareketlerini izleyen ve petrol piyasası
tarafından yakından takip edilen Petrol-Logistic, Opec’in Şubat ayının ilk 2 haftasında petrol ihracatını
arttırdığını açıkladı. Bu açıklama kafalarda “ihracattaki artış piyasadaki iyimser havayı kırar mı?” sorusunu
getirdi. Tüm bu gelişmeler ile birlikte brent petrol 57.30 seviyelerini test etti. Amerika’daki stok seviyeleri
haftalardır artış göstermeye devam ediyor. Opec anlaşmasına karşılık Amerika’da yükseliş gösteren stok
seviyeleri piyasalar tarafından uzun solukta etkisini çok hissettirmese de anlık olarak etkisini gösterdiği
söylenebilir. Amerika’da haftalık ham petrol stok verisi yarın açıklanacak ve anlık hareketlenme yaşanması
beklenebilir. Petrol güne ise yukarı yönde tutunmaya çabalayarak başladı. Yukarı yönlü hareketlenmeler ve
iyimser hava devam ederse brentte 57.00 ve 57.35 seviyeleri takip edilebilir. Geri çekilmeler de 55.50
seviyelerinde ki desteğin kırılmasıyla birlikte 55.00 ve 54.50 seviyeleri karşımıza çıkan destek seviyeleri olabilir.
GBPUSD
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney dün enflasyon raporu sonrası yapmış olduğu konuşmasında kısa
vadeli enflasyon beklentilerinin yükseldiğini ancak buna uzun vade de bakıldığında beklentilerde bir yükseliş
olmadığını belirtti. Yapmış olduğu konuşmanın ardından GBPUSD paritesinde bir geri çekilme gözlemlendi.
Diğer taraftan Dolar endeksin de geri çekilmesiyle tekrar 1.250 seviyelerine ulaştığı görüldü. Bugün gözler
açıklanacak olan İngiltere’den gelecek olan GSYH büyüme verisi ve FED tutanaklarında olacak. %2.2 üzerinde
gelecek bir büyüme verisi GBP için olumlu karşılanabilir ve yukarı yönlü hareketlere sebep olabilir. Teknik
olarak incelendiğinde geçtiğimiz hafta yaşanılan düşüş hareketinin bu hafta toparlandığı söylenebilir. Yukarı
yönlü ivmenin devam etmesi durumunda sırasıyla 1,25315, 1,2547 ve 1,2580 dirençleri takip edilebilir. Aşağı
yönlü fiyatlanmalarda ise 1,2480, 1,2420 ve 1,2405 destekleri karşılaşabileceğimiz seviyelerdir.
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