
  

 
(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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EURUSD 

Önemli FED kararı öncesinde dolar değer kayıpları gözlemleniyor. Hatırlayalım ki Fed, geçtiğimiz yıl 2016'da 

dört kez faiz artırımına gidileceği yönündeki erken tahmininden geri adım atmak zorunda kalmıştı. ABD'de 

geçen haftanın son işlem günü açıklanan Şubat ayı tarım dışı istihdam verisi, Fed’ in Çarşamba günü faiz 

artırımına gitmesi için yolu açarken, gelecekte ki artırımların hızlanacağına ilişkin beklentileri güçlendirmedi. 

Euro, AMB politika yapıcılarının “tahvil alım programı sonlanmadan önce faiz arttırabilme gücünü 

değerlendirdiklerinin” söylenmesi ile birlikte kazançlarını sürdürdü. Bugün 16.30 ‘da Avrupa Merkez Bankası 

Başkanı Draghi’nin konuşması olacak. EURUSD parite üzerindeki volatiliteye destek olması beklenebilir. 

Ekonomik takvime bakıldığında veri bakımından zayıf kaldığı söylenebilir. Teknik açıdan yaşanılacak 

fiyatlanmalarda yukarıda 1.07100, 1.07900 ve 1.08300 direnç seviyeleri takip edilebilecekken, aşağı yönlü gere 

çekilmelerde 1.06300, 1.05900 ve 1.05300 destek seviyelerinin sırasıyla takip edilmesi gerekmektedir. 

GBPUSD 

Fed 15 Martta faiz arttıracak mı?  Piyasanın merakla beklediği bu sorunun cevabını öğrenmemize çok az zaman 

kaldı. Geçen hafta son işlem gününde ABD’den açıklanan istihdam ve işsizlik oranı verileri olumlu geldi 

diyebiliriz. Fed tarafındaki neredeyse herkesin Mart ayını işaret etmesi de piyasanın beklentisinin iyice 

yükselmesine sebep oldu. Ancak beklentinin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde Dolar Endeksinin geriye 

çekilmesi olası bir faiz artırımı durumunda volatiliteye sebep olabilir. Bugün gözler Avrupa Merkez Bankası 

Başkanı Draghi’nin konuşmasında olacak. Bu konuşma sonucunca Dolar üzerindeki baskı devam ederse 

paritede yukarı yönlü ataklar gerçekleşebilir ve sırasıyla 1,2194, 1,2225 ve 1,2287 direnç seviyeleri takip 

edilebilir. Doların tekrar güç kazanması durumunda ise 1,2134, 1,2102 ve 1,2045 destek seviyeleri test 

edilebilir. 

ALTIN 

Geçtiğimiz haftayı satış baskısıyla geçiren değerli metal, haftanın son işlem gününde açıklanan verilerle haftayı 

yükseliş ivmesi ile kapattı. Tarım dışı istihdam verisinin beklenenin üstünde gelmesine rağmen ortalama saatlik 

kazançların beklenenin altında gelmesinden destek bulan altın 1206 direncini kırarak 1207 seviyelerini test 

etti. Bugüne bakacak olursak,  Avrupa Merkez Bankası başkanı Mario Draghi’ nin konuşması var. Draghi’nin 

konuşmaları altında volatiliteyi artırabilir. Teknik olarak baktığımızda altında satış baskısının devam etmesi 

durumunda 1197 ve 1194 destek seviyeleri önemli. Eğer 1200-1195 bandında kalıcılık aşağı yönlü sonlanır ise 

1188 noktası hedeflenebilir. Yukarı doğru hareketlenmelerde ise 1213 ve 1218 seviyeleri takip etmemiz 

gereken önemli direnç noktaları olarak söylenebilir.  
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PETROL 

Petrol fiyatları haftanın ilk işlem gününe satıcılı başladı diyebiliriz. Amerika'dan gelen yüksek stokların OPEC'in 

arz kısma anlaşmasını dengelemesiyle birlikte fiyatlar son 1 yılın en düşüğünde seyrediyor. Baker Hughes 

Inc.'nin açıkladığı rapora göre Amerika'da aktif petrol sondaj sayısı 2015'in eylül ayından beri en yüksek 

seviyelerine ulaştı. Diğer yandan Libya'dan da çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Bu çatışmalarda 

ülkenin en önemli petrol ihraç limanlarının kapanmasına neden oluyor. OPEC'in arz kısma anlaşması bu yılın 

ikinci yarısında da devam eder mi bilinmez fakat önümüzde ki günlerde bu konu başrolde olacaktır. Buna bağlı 

olarak Suudi petrol bakanı Khalid Al-Falih küresel arzın beklenenden daha yavaş azaldığını belirtti. Teknik 

olarak bakacak olursak brent petrolde yukarı yönlü hareketlenmeler de 52.60 seviyesi sonrası 53.50 ve 54.20 

direnç seviyeleri test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlenmelerde ise 48.50 desteği ve bu seviyenin kırılması 

durumunda 47.00 ve 46.50 destekleri karşımıza çıkabilir. 

 

USDTRY 

Piyasalarda geçtiğimiz hafta Draghi rüzgarı çok sert esti. Bu hafta ise FED’in yapacağı FOMC toplantısının 

baskın rol oynayacağı söylenebilir. Cuma günü tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üstünde gelse de, 

ortalama saatlik kazançlar verisinin beklentileri karşılayamaması parite üstünden kısada olsa sert bir düşüşe 

sebep oldu. FED faiz  artırımı  beklentileri  ciddi olarak zedelenmese de yatırımcıların aklında önemli bir soru 

işaretine neden oldu. Mart ayında gelmesi beklenen faiz artışından ziyade yıl içerisindeki faiz artışlarının 

ivmesi. Yeni bir haftaya Türkiye ve Hollanda arasında ki gerginlikle başladık. Siyasi cepheden gelen açıklamalar 

sertleştiği sürece TL tarafından değer kaybı görebiliriz. Yeni haftada FED ve TCMB’nin vereceği kararları takip 

edeceğiz. FED kararı sonucu TCMB nasıl bir yol izleyeceği oldukça merak ediliyor. Kurda 3,70 seviyesi destek 

seviyesi olarak görülebilir. Bu seviyenin altına sarkmalarda ise sırasıyla 3,6880 ve3,6350 destekleri takip 

edilmelidir. Yukarı yönlü toparlanmanın devam etmesi durumunda ise 3,7430, 3,7620 ve 3,7960 dirençleri 

karşımıza çıkacaktır.   
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