GBPUSD
Bugün piyasanın gözü Euro bölgesinden gelen faiz kararındaydı. Piyasanın da beklediği gibi faizlerde ve varlık alım
programında herhangi bir değişiklik olmadı. Ardından TSİ 16:30’da Avrupa Merkez Başkanı M. Draghi’nin konuşmasını
takip ettik. Draghi faiz oranlarının uzun süre mevcut seviyede kalacağını hatta daha da düşebileceğini vurguladı. Büyüme
tahminlerine de değindiği konuşmasında, 2017 yılı için Euro bölgesinde ki %1.7 olan büyüme tahminini %1.8 olarak
revize etti. Avrupa Birliğinin dağılmasını öngörmediğini belirterek istikrarın devam edeceğini bir kez daha vurguladı.
Draghi’nin bu konuşmasıyla beraber Dolar Endeksinin 101.678 seviyesine kadar geri çekildiğini gözlemledik. Sterlin bu
geri çekilmeden destek bularak 1.2191 seviyelerinde seyretmekte. Dolar Endeksindeki geri çekilmenin devam etmesi
durumunda GBPUSD paritesinin sırasıyla 1.2201, 1.2248 ve 1.2322 direnç seviyelerini test etmesi beklenebilir. Ancak
piyasa şuan her ne kadar Draghi’nin konuşmasını fiyatlamış olsa da, yarın Amerika’dan gelecek olan Tarım Dışı İstihdam
verisinin büyük önem taşıdığını unutmamak gerekiyor. ADP verisinde olduğu gibi 200k üzerinde gelecek bir istihdam
verisi bütün bu fiyatlamayı geri alabilir. Olası geri çekilmelerde parite 1.2133, 1.2099 ve 1.2024 destek seviyelerini test
edebilir.

PETROL
Petrol fiyatlarında ki aşağı yönlü hareketlenmeler genel anlamda gün boyu devam ettiğini söyleyebiliriz. OPEC tarafından
arz kısma anlaşmasına karşılık Amerika’dan gelen yüksek stok dataları piyasalarda ‘Arz fazlası tekrar yaşanır mı?‘
sorularını sürekli kafaların bir köşesinde tutuyor. Dün akşam saatlerinde Amerika’dan gelen ham petrol stoklarında ki
haftalık 8.2 milyon varillik artış rekor seviyeyle stokları 528.4 milyon varile çıkardı. Bu haber akışıyla satış baskısı yaşayan
fiyatlar son 1 yılın en düşük seviyelerinde dolaştı. Önümüzde ki günler de OPEC’in arz kısma anlaşmasının yılın ikinci
yarısında devam edip etmeyeceği önemli konular arasında olacak. Bunun önemini geçtiğimiz günlerde ABD’li kaya petrol
üreticisi Pioneer’in başkanı Scott Sheffield’in açıklamalarında da gördük. Sheffield ‘Kaya petrolü üreticileri gözlerini
OPEC’in anlaşmayı devam edip ettiremeyeceklerine çevirmiş durumda. Anlaşma devam etmediği taktirde fiyatlar 40
dolara kadar düşebilir’ yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Son günlerde ki yoğun gündem petrol fiyatlarında volatilite
yarattı. Yoğun gündemin devam etmesi volatiliteyi canlı tutabilir. Teknik olarak bakacak olursak brent petrolde yukarı
yönlü hareketlenmeler de 53.70 seviyesi sonrası 56.00 ve 57.20 seviyeleri test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlenmelerde
ise 50.50 desteği ve bu seviyenin kırılması durumunda 48.50 ve 47.00 destekleri karşımıza çıkabilir.

(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
Mevduat Hesap oranları ve Faiz oranı kararında bir değişiklik olmadı, beklenti doğrultusunda açıklandı. Ve varlık alım
programını 80 milyar Euro’da sabit tuttu. Ardından bütün gözler Draghi’ye çevrildi. Draghi “Ekonomik riskler hala aşağı
yönlü. Bu yıl içinde Tüfe tahminimiz %1.3‘ten %1.7‘ye çıkardık. Gelecek yıl Tüfe tahminimiz %1.5’ten %1.6 ya çıkardık.
Enflasyon önümüzde ki aylarda %2’ye yakın seyredebilir. AMB önlemleri borçlanma koşulları için çok destekleyici. Diğer
politika aktörlerinin katkıda bulunması gerekli. Yapısal reformların artırılması gerekli. Risk dengesinde iyileşme
sağlanmakta. Tüm ülkeler daha büyüme dostu politikalar uygulamalı.” Kısacası Draghi AMB politikalarının başarılı
olduğunu, Almanya başta olmak üzere istihdam oranının yükseltildiğini yeni istihdam alanlarının açıldığını belirtti.
Önümüzdeki saatlerde Draghi’nin parite üzerindeki fiyatlamasını hep beraber göreceğiz. Yatırımcıların 1.0520 desteği ve
1.0620 direncini takip etmeleri faydalı olur.

ALTIN
Değerli metal haftanın dördüncü işlem gününde yatay bir seyir izledi. Dün ki ADP tarım dışı istihdam verisi ve
önümüzdeki hafta FED’ in faiz artırma ihtimalinin güçlenmesiyle ciddi satış baskısına giren altın, 1207-1203 gibi dar bir
bantta hareket etti. ABD tarafından gelen işsizlik haklarından yararlanma başvuruları beklenenden fazla gelmesi, altın
için önemli destek seviyesi olan 1203 noktasını kıramamasına neden oldu. Şimdi gözler yarın açıklanacak olan tarım dışı
istihdam verisinde. Ayrıca aynı zamanda açıklanacak olan işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar dataları da takip edilmesi
gereken önemli veriler. Bu verilerin beklenenden iyi gelmesi durumunda dolar endeksinin güçlendiğini ve dolayısıyla
altında satış baskısının arttığını görebiliriz. Teknik olarak bakarsak olası geri çekilmeler de 1203-1200 seviyeleri önemli
destek noktaları. 1200 desteğinin kırılmasıyla 1188 seviyesi hedeflenebilir. Yukarı doğru toparlanmalarda ise 1215,1218
ve 1222 noktaları önemli direnç seviyeleri.

USDTRY
Dün Çetinkaya’nın piyasalarda negatif algılanan konuşması ile parite 3,70 üzerine çıktı. Bu sabah ise ,Başbakan Binali
yıldırım tarafından açıklanan OHAL 3 ay daha devam edeceğine dair açıklamaları ile parite 3,77 seviyelerini gördü. Gözler
yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi. 15 Mart FED toplantısı ve 16 marttaki TCMB PPK toplantısından
önce paritede dalgalı seyir devam edebilir. Yarın açıklanacak TDI verisinin bekleneni karşılaması yada üstünde
gelmesi FED’in mart ayında ki faiz artırımı görüşlerini teyit edecektir. Bugün gözler Draghi’nin konuşmasındaydı . Draghi
konuşmalarında ılımlı bir hava estirdi. Küresel ekonomide toparlanma belirtileri olduğunu ve ekonomide hala teşviğe
ihtiyaç olduğunu belirtti. Enflasyonun önümüzdeki aylarda yüzde 2’ye yakın seyredebileceğini, tüm ülkelerin daha
büyüme dostu politika izlemeleri gerektiğini söyledi. Draghi’nin konuşmalarında şahin bir tutum sergilemesi Mart ayında
ki faiz artırımı ihtimallerini iyice güçlendirdi. Teknik olarak bakacak olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla
3.7510, 3.7695 ve 3.7990 direnç seviyeleri test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerinde ise sırasıyla 3.6934,3.6726 ve
3.6426 destek seviyelerini takip edebiliriz.
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YARARLANILAN KAYNAKLAR:
NTV PARA,
BUSINESSHT,
TRINVESTING
BLOOMBERGHT,
A1 CAPITAL ARŞİVİ
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU.
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