
  

 
(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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ALTIN  

Geride bıraktığımız haftada alıcılı bir görüntü çizen altın, haftanın ilk işlem gününde sakindi. 

Özellikle son günlerde Avrupa ve ABD’de ki siyasi risklerin altına güvenli liman alımlarını getirdi 

düşünülebilir. Parite 1250-1260 bandına tutunmuş durumda. Bugüne bakacak olursak 

Trump’ın senatoda ilk kez yapacağı konuşma merakla beklenmektedir. Trump’ın konuşması 

sırasında değerli metalde volatil hareketlenmeler görülebilir. Data anlamında ABD tarafından 

tüketici güveni verisi gelecek. Ayrıca FOMC üyeleri Harker ve Williams’ın konuşmaları da 

yakından takip edilmelidir. 1254 seviyelerinde seyreden altında, yukarı doğru hareketlerde 

1260-1263 seviyeleri kritik noktalar olarak görülmektedir. Bu bandın kırılması durumunda 

1275 seviyesi altına direnç olabilir. Aşağı doğru hareketlerde ise kritik nokta 1250 seviyesidir. 

Bu seviyenin kırılması durumunda 1245-1239 destekleri altında takip edilmesi gereken önemli 

seviyeler olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

EURUSD 

Dün gün içerisinde Amerika bölgesinden verilerin kötü gelmesine rağmen 1.0630 direncini test 

eden EURUSD paritesi kapanışını bu seviyesinin altında gerçekleştirdi. Bugün ise gözler ABD 

bölgesinde TSİ 16:30 açıklanacak olan gayri safi yurtiçi hasıla (gsyih) ve TSİ 18:00’deki 

conference board (tüketici)güveni verisin de olacaktır. Ama parite üzerindeki önemli baskının 

Trump’ın sabaha karşı saat TSİ 05:00 civarında senatoya vergi reformuyla ilgili yapacağı 

konuşmadan geleceği söylenebilir. Konuşma esnasında EURUSD paritesinde volatil hareketler 

gözlemlenebilir. Parite üzerinde 1.0630 ve 1.0690 dirençleri ile aşağı yönlü hareketlerde ise 

1.0590 ve 1.0530 desteklerini dikkatle takip etmek gerekmektedir. Ayrıca dolar endeksinde ise 

101.30 direnci ve 100.90 desteğinin kırılması parite üzerinde etki edebilir. 
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PETROL 

Petrol fiyatları güne ayni bant aralığında ki hareketleriyle başladı. Zaman zaman direnç 

noktalarını test etse de bu seviyeleri geçemeyen parite de gündem yine Amerika'da ki stok 

seviyelerinde olacağı söylenebilir. 2017 itibariyle sürekli artış gösteren Amerika stoklarında bu 

hafta da rekor bir yükseliş bekleniyor. Gözler yine OPEC'in arz kesintisi sonrası yüksek stok 

seviyeleriyle arzı dengeleyen Amerika'da olacak. Öncesinde özel sektörden gelecek olan veri 

de resmi stoklardan bir ipucu aranacak gibi görünüyor. Her ne kadar resmi stok seviyeleriyle 

paralel gitmese de bu veride takip ettiğimiz veriler arasında. Teknik olarak bakacak olursak 

yukarı yönlü hareketlerde 57.20 seviyesi ilk direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin 

geçilmesiyle 58.00 ve 58.50 seviyeleri test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 55.70 desteği 

sonrası 55.00 ve 54.50 seviyelerinin yer aldığı söylenebilir.  

 

USDTRY 

Şubat ayının sonuna yaklaştık, Türk Lirası gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolara 

karşı şampiyonluğunu bırakmıyor. TL kanadında dün Şubat ayı güven endeksi rakamları  bir 

önceki aya göre artış göstererek açıklandı. Bugün sabaha karşı Donald Trump’ın senatoda 

gerçekleştireceği konuşmaları takip edeceğiz. Trump daha öncesinde bu konuşmada yeni vergi 

planıyla ilgili açıklamalar yapacağını söyledi. Özellikle FED’in yıl içinde alacağı faiz kararında 

mali teşviklerin önemli bir yer tutması beklenmektedir. Yurt içi piyasalarda ise Cuma günü 

açıklanacak enflasyon rakamlarının fiyatlanmaları takip edilebilir. Enflasyon rakamlarının 

yukarı yönlü açıklanması TL üzerinde ki baskıyı arttırması beklenebilir. 3,60 seviyesinin parite 

için önemli bir destek olduğu söylenebilir. Bu seviyenin üzerindeki kapanışlarda 3,61 ve 3,63 

seviyeleri direnç konumundadır. Aşağı yönlü hareketlerde ise 3,55 oldukça önemli bir destek. 

Bu seviyeye gelecek ataklarda öncelikle 3,5820 ve 3,5710 seviyelerini takip etmek 

gerekmektedir.  
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