
  

 

(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 

 

Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları yayınlandı. Buna göre tutanaklarda 

teşvikleri sürdürmek konusunda büyük ölçüde uzlaşıldığı söylendi. Büyümeye 

ilişkin aşağı yönlü risklerin bir miktar azaldığı belirtildi. Enerji fiyatlarındaki artışın 

geçici olduğunu ve diğer mal ve hizmetlerde fiyat artışına neden olmadığını ve 

bundan dolayı enflasyonu canlandırmak için ECB teşviklerinin hala gerekli olduğu 

vurgulandı. Ayrıca mevduat faizinin altında getirili varlık alımları minimum 

seviyede tutulmalı ifadelerine yer verildi. 

Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer bugün yapmış olduğu açıklamasında Yüzde 

2'lik enflasyon hedefine doğru yöneliyoruz dedi. Yüksek enflasyonun önüne 

geçmek için ne gerekiyorsa yapacağız diyen Fischer enflasyon hedefine çok yakın 

olduğumuzu umuyoruz dedi. Güçlü istihdam piyasası ve daha yüksek enflasyonun 

beklendiğini ifade etti. Ücret artışının gerçekleşmeye başladığını söyledi. 

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 239 bin oldu. 4 haftalık ortalama işsizlik 

başvuruları 244 bin 750'den 245 bin 250'ye yükseldi. İnşaat izinleri Ocak ayında 

artış gösterirken konut başlangıçları da yükseldi. Philadelphia Fed İmalat endeksi 

ise 43,3 ile beklentilerin oldukça üzerinde artış kaydetti. 

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 10 Şubat itibariyle 91.5 milyar dolardan 

92.8 milyar dolara yükseldi. Altın rezervleri ise önceki haftaya göre 388 milyon 

dolarlık artışla 16 milyar 321 milyon dolar düzeyine çıktı. Böylelikle TCMB’nin 

toplam rezervi 109 milyar 120 milyon dolara yükseldi. 
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USDTRY 

TL varlıklarında sınırlıda olsa değer kaybı yaşadığını gözlemlemekteyiz. USDTRY 

paritesinde gün içerisinde 3.6877 seviyelerine kadar test etse de bu seviyelerden 

geri çekilmeleri takip ettik. Teknik olarak baktığımızda olası yukarı yönlü 

hareketlenmelerde 3.6660, 3.6940 ve 3.7100 direnç seviyelerine dikkat edilebilir. 

Aşağı yönlü hareketlenmelerde ise 3.6300, 3.6020 ve 3.5375 destek seviyeleri 

önem kazanabilir. 

EURUSD 

Avrupa bölgesinde para politikası tutanaklarını takip ettik. Yapılan açıklamada 

Avrupa Merkez Bankası, büyümeye ilişkin aşağı yönlü risklerin bir miktar çekildiği 

esas teşviklerin sürdürme konusunda büyük ölçüde uzlaşıldığı belirtildi. Bunlara ek 

olarak yansıyan ifadelerde küresel seviyede siyasi belirsizliğin bulunduğu vurgusu 

yapıldı. Teknik olarak baktığımızda olası yukarı yönlü hareketlenmelerde 1.0655, 

1.0690 ve 1.0725 direnç seviyeleri test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlenmelerde 

ise 1.0630, 1.0575 ve 1.0540 destek seviyelerine dikkat edilebilir. 

ALTIN 

Değerli metal de bugüne baktığımızda alıcılı bir seyir yaşandığını görmekteyiz. Altın 

1240 seviyelerine yönelse de bu seviyenin üzerinde fiyatlamaya devam 

edemediğini söyleyebiliriz. Teknik olarak baktığımızda olası yukarı yönlü 

hareketlenmelerde 1244, 1250 ve 1256 direnç seviyeleri önem kazanabilir. Aşağı 

yönlü hareketlenmelerde ise 1235, 1230 ve 1225 destek seviyelerine dikkat 

edilebilir. 
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