
  

 

(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 

 

 

 

GBPUSD 

FOMC tutanaklarından sonra Mart ayı faiz artışı beklentisinin düşmesi sonucunda dolar endeksinin zayıfladığını 

söyleyebiliriz. Dolar endeksinin 101.068 desteğini kırarak aşağı yönlü hareketine devam etmesiyle beraber 

GBPUSD paritesinde bir yükseliş gözlemliyoruz. İngiltere ekonomisinde sakin bir hava izleniyor olsa da 

ABD’den gelecek FED ve Trump açıklamalarının küresel ölçekte bütün ekonomilerin hamlelerini şekillendirdiği 

unutulmamalıdır. Ayrıca Brexit sebebiyle oluşan belirsiz havanında İngiliz Sterlinini güvenli liman algısından 

uzaklaştırdığı söylenebilir. Paritenin 1.2500 direncinin üzerinde kalması durumunda 1,2548 direncini test 

etmesi beklenebilir. Dolar endeksindeki geri çekilmelerin devam etmesi 1,2636 direncini de aktif hale 

getirebilir. Olası toparlanmalarda ise 1,2490, 1,2430 ve 1,24 destekleri takip edilmelidir.  

 

 

 

PETROL 

Günü alıcılı geçiren petrolde Stok Verisi saatine yaklaştıkça volatilite devam ediyor. Genel anlamda son 

günlerde OPEC tarafından gelen olumlu açıklamalar petrol kanadında iyimser hava oluşturdu. Yine de bu 

iyimser hava direnç noktalarını kırıp yukarı yönlü sert hareketlenmelerin olmasına yetmediği söylenebilir. 

Amerika kanadından gelebilecek olumlu haberler OPEC kanadından gelen pozitif hava ile birleşerek petrolü 

destekleyebilir. 2017 itibariyle Amerika’da artış gösteren stoklar her ne kadar uzun vadede etki göstermese de 

akılların bir köşesinde her zaman yer ediyor. Bu yüzden akşam saatlerinde ki Ham Petrol Stok Verisi takip 

edeceğimiz önemli gelişmeler arasında.  Teknik olarak ise yukarı yönlü hareketlenmelerde 57.15 seviyesi ilk 

direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin geçilmesi ile birlikte 58.00 ve 58.50 seviyeleri test 

edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 55.70 desteği sonrası 55.00 ce 54.50 seviyeleri karşımıza destek olarak 

çıkabilir.  
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ALTIN 

Hafta başından beri yön bulmakta zorlanan bir altın fiyatlanmasının olduğu görmektedir. Güne dünkü FOMC 

tutanaklarından sonra 1237 seviyelerinde başlayan değerli metal gün içerisinde dolar endeksindeki 

gevşemeyle beraber şubat ayının zirve noktaları olan 1240 ve 1245 noktalarını kırarak 1248 seviyelerini test 

ettiği söylenebilir.1245 seviyesinin üzerindeki gün kapanışlarında kısa vadede 1250 ve 1255 seviyeleri 

hedeflenebilir noktalar olarak görülmektedir. ABD ve Avrupa’daki siyasi belirsizlik devam ettiği sürece bir risk 

unsuru olan altında güvenli liman alımlarını beraberinde getirebilir. Geri çekilmelerde ise 1235 destek noktası 

dikkat edilecek kritik seviye olarak söylenebilir. Bu noktanın kırılması durumunda 1228 ve 1220 noktaları 

hedeflenebilir seviyelerdir. 

 

 

USDTRY 

Dün gece piyasalarda FED tutanakları takip edildi. FED tutanakları mart ayında ki olası faiz artırımı sinyalleri 

için oldukça önemliydi. FED tutanaklarında gelen belirsiz havanın beraberin dolar satış baskılarını artırdığı 

söylenebilir. Tutanaklarda Mart ayında ki faiz artırımına yer verilmemesi Dolardaki değer kaybını destekleyen 

en önemli unsur oldu. Mart ayında ki faiz artırımı ihtimalleri yarı yarıya geriledi. TCMB tarafından bugün brüt 

rezerv rakamları açıklandı, 17 Şubat haftasında 89 milyar olarak açıklanan rakam ayrıca son 5 yılın en düşük 

rezerv miktarı oldu, bu veri dışında TL tarafında sakin bir gün geçirdiğimizi söylemek mümkün. Bu akşam 

konuşması beklenen FOMC üyesi  Dennis Lochart açıklamaları Usdtry paritesinde ki sakin seyri bozabilir. 

Usdtry için kısa vadede düşüş Trendi içerisinde seyrini sürdürdüğünü söyleyebiliriz. 3,5500 seviyeleri Usdtry 

paritesi için kuvvetli bir destek olabilir, eğer bu seviye aşılırsa 3,54 ve 3,53 seviyelerine gerileme görülebilir. 

Yukarı yönlü hareketlerde ise 3,59 seviyesi önemli destektir. Bu seviyenin üstündeki kapanışlarda 3,60 ve 3,62 

seviyeleri takip edilmelidir.  
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