
  

 
(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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Küresel piyasalarda sabahın  ilk saatlerinde Asya tarafından gelen verileri takip ettik. Çin’de 

açıklanan TÜFE Ocak ayında %1,0 yıllık ise %2,5 oranında artış kaydetti. ÜFE ise yıllık olarak 

%6,9 oranında artarak 2011 yılından beri en güçlü yükselişi işaret etti. Japonya’da ise sanayi 

üretimi %0,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi. 

Dün sakin geçirdiğimiz piyasada ABD tarafında OPEC aylık raporu takip edildi. Raporda üye 

ülkelerin Ocak ayında anlaşmaya varılan miktardan daha fazla kısıntıya gittiği açıklandı. Bugün 

ise ABD’de çekirdek ÜFE verisi açıklanırken saat 18:00’de Fed Başkanı Janet Yellen’ın 

konuşması bekleniyor. Fed’in faiz politikaları ile ilgili vereceği mesajlar ise küresel piyasalarda 

hareketliliğe neden olabilir. Ayrıca gün içinde Fed üyelerinden Lacker, Kaplan ve Lockart’ın 

konuşmaları takip edilecek. 

Diğer taraftan Dallas Fed Başkanı Kaplan kademeli faiz artırımı konusunda daha erken 

davranılması gerektiği konusunda açıklamalarda bulundu. Kaplan, ABD'nin ekonominin aşırı 

ısınmaya girmesinden önce, istihdam artışı için biraz daha alanı olduğunu kaydetti. Kaplan, 

ABD ekonomisinin 2017'de yüzde 2.3 büyümesini bekliyor. 

Euro Bölgesi’nde ise saat 13:00 itibariyle büyüme verileri önemli olacak. Geçtiğimiz ay yıllık 

bazda %1,8 oranında artış gösteren Euro Bölgesi ekonomisi piyasada da olumlu bir beklenti 

oluşturdu. Bu noktada bugün açıklanacak büyüme verisinin de önemi artıyor. Ayrıca 

Almanya’da açıklanacak ZEW ekonomik hissiyatı da günün öne çıkan bir diğer verisi olacak. 
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EURUSD 

Son dönemlerde sakin geçen ekonomik veri takvimimin üzerine tekrardan gözümüzü verilere 

çevirebiliriz. Gün içerisinde Almanya ve İngiltere’den gelecek olan ekonomik verilerin EURUSD 

paritesi üzerinde hareketlenmeler yaratması beklenirken, Avrupa verilerinin de yakından takip 

edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan FED’den gelen açıklamalar ile değer kazanımı görülen 

dolar endeksinin de parite üzerinde baskı oluşturduğu unutulmamalıdır. Teknik olarak 

incelendiğinde 1,0607, 1,0590 ve 1,0550 destek seviyeleri takip edilecekken, yukarıda 1,0640, 

1,0655 ve 1,0680 direnç seviyeleri yer almaktadır.  

USDTRY 

Haftaya güçlü başlayan Türk Lirası siyasi ve ekonomik gerginliklerin devam ettiği ortamda güç 

kazanmaya devam ediyor. Güne 3,6680 seviyelerinden başlayan paritenin piyasalar açılmadan 

3,65 desteğinin altını test ettiğini gördük. Burada dün yaşadığı değer kazanımlarını geri veren 

dolar endeksinin etkisi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Referandum sürecine 

hazırlanan yurt içi ekonominin satış baskısındaki USDTRY paritesini ne kadar daha tetikleyeceği 

merakla beklenmektedir. Gün içerisinde gelecek olan verilerinde volatiliteyi artırması 

beklenirken, aşağı 3,65 desteği önemle takip edilmelidir. Bu seviyenin altında göreceğimiz 

fiyatlanmaların satış baskısını artırması beklenebilir. Yukarı yönlü toparlanmalarda ise 3,6630 

ve 3,69 direnç seviyeleri karşımıza çıkacaktır.  

ALTIN 

Amerika tarafından gelen açıklamaların etkisi ile değer kazanımı gördüğümüz doların, güvenli 

liman altına olan etkileri sınırlı kaldı. Bu nokta da küresel piyasalarda yaşanılan belirsizlik 

ortamının yatırımcıları Amerikan Doları kadar güvenli liman altına yönlendirdiği algısının etkili 

olduğu söylenebilir. Diğer taraftan Asya piyasalarında yaşanılan belirsizlik ortamının da altına 

olan talebi desteklediği gözden kaçırılmamalıdır. 1220 direncinin üzerinde fiyatlanan paritenin 

yukarı yönlü toparlanmalarda 1230 direncini test edeceği söylenebilir. Bu direnç seviyesinin 

üzerinde ise 1234 ve 1239 seviyelerinin yer almaktadır. Aşağı yönlü fiyatlanmalarda ise 1220 

desteği önemli bir seviye. Bu seviyenin kırılması durumunda ise 1217 ve 1212 destekleri 

bulunmaktadır.  
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YARARLANILAN KAYNAKLAR: 
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TRINVESTING 

BLOOMBERGHT, 

A1 CAPITAL ARŞİVİ 

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. 
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