
  

 

(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 

 

EURUSD 

Amerika tarafından merakla beklenen Tarım Dışı İstihdam verisi ikinci ayda da ortalamanın üzerinde artarak 
istihdam piyasasının yeni yılda da büyüdüğünü gösterdi. Şubat ayında istihdam 235 bin artarken işsizlik 
oranı  %4.7’ye düştü. Beklenti istihdamda 200 bin artış olmasıydı. İşsizliğin de %4.7 olmasıydı. Ortalama saatlik 
kazançlarda beklenildiği gibi bir artış olmadı ve geçen ay ile aynı seviyede geldi. İşgücüne katılım oranı 
%62.9‘dan %63’e yükseldi. Bir önce ki aya ilişkin istihdam verisi ise  227 binden 238 bine revize edildi. Her ne 
kadar beklenti üzerinde bir istihdam verisi gelmiş olsa da geçen aya göre daha az bir artış gösterdiği için piyasa 
bunu olumsuz değerlendirdi. İşgücüne katılım son 30 yılın en düşük seviyelerine  yakın. Paritenin aşağı yönlü 
hareketlerinde 1.0580 ,1.0520 destek seviyelerini takip edebiliriz. Yukarı yönlü hareketlerinin devam etmesi 
durumunda 1.0680, 1.0720 direnç seviyelerini test etmesi beklenebilir. 

ALTIN 

Haftanın son işlem gününde değerli metal gün içerisinde yatay bir seyir izledi. 1199-1196 gibi dar bir bantta 
hareket eden altında, Tarım dışı istihdam verisinden sonra yukarı doğru ataklar önemliydi. İşsizlik oranı 
beklendiği gibi gelirken, özellikle ortalama saatlik kazançlar datasının beklenenden biraz kötü gelmesinden 
destek bulan altın,  1206 direncini test etti. 1200 seviyesinin üzerindeki hafta kapanışında yukarı doğru 
toparlanmalar görülebilir. Şimdi gözler haftaya Çarşamba yapılacak olan FOMC toplantısında olacak. Faiz 
artırma  ihtimali altına yön verecek gibi görünüyor. Teknik olarak bakıldığında yukarı doğru hareketlenmelerde 
1206,1208 ve 1212 takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleri. 1200 seviyesinin altında kalıcılık devam 
edere 1196 desteği önemli. Bu seviyenin aşağısındaki fiyatlanmalarda 1188 önemli destek noktası olarak 
hedeflenebilir. 

PETROL 

Haftanın son işlem gününde petrol fiyatları satış baskısından kurtulamadı ve yatay bir seyir izlediğini 
söyleyebiliriz. Son günler de Amerika stok seviyeleri petrolü aşağı yönlü hareketlendirdi. Buna karşılık OPEC 
kanadından şuan için arz kısma anlaşmasının bu yılın ikinci yarısında devam edip etmeyeceğine yönelik net bir 
açıklama gelmiş değil. Anlaşmanın Mayıs ayından sonra devam etmemesi petrol fiyatlarının aşağı yönlü 
hareketlerini devam ettirebilir. Geçtiğimiz günler de Amerika’da gerçekleşen Enerji Konferansında bu konu 
hakkında net bir şey söylenmemesi piyasalarda beklentileri karşılayamadı. Şuan için erken olsa da önümüzde ki 
günler de bu konu piyasaların başrolü olacaktır. Hafta kapanışına geçmeden önce saat 21.00’da ABD’den 
gelecek olan Baker Hughes Sondaj Kuyusu datası izleyeceğimiz verilerden biri olacak. 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. 
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