EURUSD
Yarın akşam açıklanacak olan FOMC tutanaklarına adım adım ilerlenirken, dolar endeksindeki değer kazanımları bugünde
devam etti. Son dönemde başta Fed Başkanı Yellen olmak üzere Fed yetkililerinin yaptıkları şahin tondaki açıklamaların
dolardaki bu değer kazanımına destek olduğu söylenebilir. Diğer taraftan Başkan Trump söylemlerinin de dolar üzerinde
belirsizlik oluşturduğu gözden kaçırılmamalıdır. Euro tarafında ise dün Merkel ve Almanya Maliye Bakanı’ndan gelen
açıklamaların satış baskısını desteklediği söylenebilir.
Teknik olarak incelendiğinde 1,0520 desteği bulunurken, kırılması durumunda 1,05 önemle takip edilecektir. Yukarı
yönlü toparlanmalarda ise 1,0555, 1,0585 ve 1,06 direnç seviyeleri karşımıza çıkabilecek olan seviyelerdir.
ALTIN
Küresel ekonomilerde yaşanılan gerginlik ile birlikte güvenli liman Altın’a olan yönelimlerin arttığı düşünülebilir. Özellikle
Başkan Trump’ın söylemleri Amerikan Doları üzerindeki belirsizliklerin giderek artmasına sebep olmaktadır. Yaşanılan bu
senaryolarda da güçlenen dolar karşısında direnen altının 1220 desteğinin üzerinde ne kadar tutunabileceği merak
edilmektedir. Dolar endeksinde 101 seviyelerinin üzerine çıkıldığı ortamda altın fiyatlanmalarını belirlemek daha da
zorlaşmaktadır. Yarın akşam gelecek olan FOMC açıklamalarında yetkililerin şahin tondaki tavırlarını devam ettirmeleri
dolar üzerinde pozitif bir fiyatlanmaya sebep olabilir. Diğer taraftan Mart ayının masa da olduğu vurguları yapılmış olsa
da yarın akşam bu yönde sinyal alınmaması beklentilerin aksine bir fiyatlanmayla karşılaşmamızı sağlayabilir.
Teknik olarak incelendiğinde aşağı da 1232 seviyesi ilk destek olarak karşımıza çıkarken altında 1230 ve 1225 seviyeleri
bulunmaktadır. Yukarı yönlü fiyatlanmalarda ise 1235, 1238 ve 1240 dirençleri bulunmaktadır.
USDTRY
Geçtiğimiz hafta ABD tarafından gelen beklentilerin üzerindeki veriler ve şahin tondaki Fed yetkililerinin açıklamalarının
oluşturduğu fiyatlanmaya rağmen kur üzerinde oluşan baskı dikkat çekmektedir. Referandum sürecinin giderek yaklaştığı
düşünülecek olursa bu fiyatlanmaların hızlanması beklenebilir. Özellikle yurtiçinde referandum sebebiyle oluşacak
açıklamalarında kur üzerinde etkilerinin sınırlı kalmayacağı düşünülebilir. Diğer taraftan yurt dışı piyasalarda yaşanılan
belirsizliklerinde gelişmekte olan Türkiye ekonomisi için olumlu bir hava oluşturmadığı düşünülebilir. Küresel
ekonomilerde yaşanılan en büyük belirsizliğin başkanlık koltuğuna oturduğundan beri attığı adımlar ile Trump’ın
belirlediği de unutulmamalıdır.
Teknik olarak incelendiğinde aşağıda 3,6150, 3,6095 ve3,6000 destekleri yer alırken yukarı yönlü toparlanmalarda
3,6340, 3,64 ve 3,6490 direnç seviyeleri göz önünde tutulmalıdır.

(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
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