EURUSD
Haftanın en yüksek volatilite beklenen paritesi kuşkusuz EURUSD. Sonuçta hem Avrupa tarafından gelecek
olan açıklamaların hem de haftanın son iş günündeki tarım dışı istihdam verisinin paritenin para birimleri
üzerinde önemli bir baskı yaratması beklenebilir. Son dönemde Avrupa tarafındaki sakin seyrin yarınki toplantı
ile bozulması beklenmektedir. İlk etap genişleme hamlesinin önümüzdeki ay sonlanacak olmasından kaynaklı
Başkan Draghi’nin yarın ekonomik görünüm ile ilgili açıklamalarda bulunması beklenebilir. ABD ekonomi için
önemli bir gösterge niteliği taşıyan tarım dışı istihdam verisinin öncüsü kabul edilen, ADP özel sektör istihdamı
Şubat’ta 298 bin arttı. Beklenti 187 bindi. Ocak ayı verisi ise 246 binden 261 bine revize edildi. Veri ile birlikte
dolarda yaşanılan değer kazanımı EURUSD paritesinde satış baskısının hissedilmesini sağladı. 1,0530
seviyelerine doğru ataklar gördüğümüz paritede toparlanmanın gelmesi de gecikmedi. Günün geri kalanı için
aşağıda 1,0545 ve 1,0530 desteklerinin olduğu söylenebilir. Yukarı yönlü toparlanmanın devam etmesi
durumunda ise sırasıyla 1,0560, 1,0575 ve 1,0590 direnç seviyeleri takip edilmelidir.

PETROL
Petrol fiyatları günü satıcılı kapamaya yöneliyor diyebiliriz. Her ne kadar OPEC tarafından gelen iyi ve olumlu
haber akışları olsa da ABD tarafından gelen stok seviyeleri kafalarda hep bir soru işareti yaratmaya devam
ediyor. Gün içerisinde ABD’nin önemli kaya petrol üreticisi Pioneer Natural Resources Co.'nun Başkanı Scott
Sheffield açıklamalar da bulundu. Sheffield; OPEC’in arz kısma anlaşmasını uzatmaması durumunda fiyatların
40 dolara düşeceği değerlendirmesinde bulundu. Devam eden açıklamalarında ise “Petrol üreticilerinin gözü
OPEC’in arz kısma anlaşmasının 2017’nin ikinci yarısında devam edip etmeyeceği yönünde. Bunun ABD kaya
petrolü işinde gelecekteki yatırımlar üzerinde önemli etkileri olacak" şeklinde oldu. Bu açıklamalarla birlikte
petrol fiyatlarında baskı oluştu diyebiliriz. Saat 18.30’da ABD’den gelecek olan Ham Petrol Stok Verisi ise
günün önemli haber akışlarından biri. Etkili gelecek olan veri volatiliteyi arttırabilir. Teknik olarak bakacak
olursak brent petrolde yukarı yönlü hareketlenmeler de 57.20 direnç noktası sonrası 58.00 ve 58.50 seviyeleri
test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlenmelerde ise 55.50 desteği ve bu seviyenin kırılması durumunda 55.00 ve
54.50 destekleri karşımıza çıkacaktır.

(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
Hafta başından beri Türk lirası dolara karşı pozitif havasını korudu. Bugün TCMB Başkanı M.Çetinkaya’nın
konuşmaları sonrası yukarı yönlü hareketleri izledik. Çetinkaya ekonominin genel itibariyle toparlanma
eğiliminde olduğunu iletti. TCMB’nin genel amacının fiyat istikrarına yönelik olduğunu ve son dönemde alınan
önemlerle döviz kurunda ki volatilitenin azaldığını belirtti. Çetinkaya’dan herkes faiz artırımıyla ilgili bir
açıklama beklerken, bu konuyla ilgili belirli bir renk vermedi. Bugün Yurtiçinde sanayi üretimi verisini takip
ettik .Sanayi üretimi 2,6 artış gösterdi .ABD tarafında ise tarım dışı istihdam verisinin öncü verisi olarak kabul
edilen ADP açıklandı. ADP beklentilerin çok üstünde gelerek 298K olarak açıklandı. Veriyle birlikte dolar
kanadında değer kazanımlarının yaşandığı görüldü. Gün içerisindeki fiyatlanmalarda 3,71 seviyesi başta olmak
üzere 3,7060 ve 3,67 destekleri takip edilmelidir. Yukarı yönlü hareketlenmelerde ise karşımıza çıkacak olan
direnç seviyeleri 3,7340, 3,7580 ve 3,7720’dir.

ALTIN
Altın fiyatlarında geri çekilmeler üst üste üçüncü gününde de devam ediyor. Faiz artırımı beklentisinin
yükselmesi ve ABD tahvil faizlerindeki yükseliş, altın fiyatlarında satış baskısı yaratıyor. Değerli metal, Euro
bölgesindeki ve Doğu Çin denizindeki nükleer gerginlikten destek bulamıyor. TDİ öncesi bir öncü veri olan ADP
tarım dışı istihdam verisi beklentilerin çok üzerinde gelerek 298 bin oldu. Bu veride altında satış baskısını
artırdı ve kritik 1210 desteğini kırarak 1207 seviyelerine doğru ataklar görüldü. Teknik olarak bakarsak geri
çekilmelerin devam etmesi durumunda önemli nokta 1200 seviyesi. Bu desteğin altında fiyatlanmalar görürsek
1188 seviyesi hedeflenebilir. Yukarı doğru toparlanmalarda ise 1215-1220 dirençleri önemli.

GBPUSD
Yellen sonrası 1,2203 seviyelerinden açılış yapan GBPUSD paritesi, Dolar Endeksinde ki yükseliş ile beraber
düşüşüne devam etti. Yellen’ın Amerika tarafından gelen ekonomik verilerin faiz artırımına müsait olduğunu
vurgulaması sonucunda 15 Mart faiz artışı beklentisinin yükseldiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bugün
bütün piyasanın gözü TSİ 16:15’de gelen ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği verisindeydi. 298K gelen bu veri
son 3 yılın en büyük artışı olarak arşivimizdeki yerini aldı. Böylesine yüksek gelen bir veri, Fed’den beklenen
muhtemel faiz artışını destekler nitelikte. Ancak piyasa için asıl önemli olan, Cuma günü açıklanacak Tarım Dışı
İstihdam verisi olacaktır. Beklentinin üzerinde gelecek bir istihdam verisi ve İşsizlik oranındaki bir düşüş faiz
artırımı için asıl destek olacaktır. Amerika tarafından gelecek olumlu havanın devam etmesi durumunda
GBPUSD paritesinde sırasıyla 1,2162, 1,2123 ve 1,2040 destek seviyelerini takip edebiliriz. Dolar Endeksinde
gerçekleşebilecek olası bir gevşeme sonucunda ise paritenin yukarı yönlü ataklarını görebilir ve sırasıyla
1,2246, 1,2290 ve 1,2374 direnç seviyeleri test edilebilir.
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YARARLANILAN KAYNAKLAR:
NTV PARA,
BUSINESSHT,
TRINVESTING
BLOOMBERGHT,
A1 CAPITAL ARŞİVİ
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU.
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