Dün Fed Başkanı Janet Yellen Washington’da düzenlenen kongrenin ikinci gününde
konuştu. Yellen yaptığı açıklamada ABD ekonomisinin Fed’in hedeflerine çok yakın
seyrettiğini ve iş gücü piyasası hedeflerine ulaşmaya çok yakın olduklarını bildirdi.
Yellen ekonominin şiddetli bir krizden toparlandığını, ve bu toparlanmanın ABD
ekonomisinde Euro Bölgesi'nden daha hızlı gerçekleştiğini belirtti ve Fed
düzenlemelerinin bankaları güçlendirdiğini ifade etti. ABD Merkez Bankası
bilançosunun kademeli olarak küçültülmesine sadık kalınacağını söyledi ve
bilançoda gidilecek bu küçültmenin ne zaman başlayacağının ekonominin
gidişatına bağlı olduğunu söyledi.
Diğer taraftan New York Fed Başkanı William Dudley faizin önümüzdeki aylarda
kademeli olarak artırılmasını beklediğini ifade etti. Dudley “ekonomi biraz trendin
üzerinde büyüyecek ve enflasyon Fed'in yüzde 2 hedefine doğru yükselecek”
ifadelerini kullandı.
Küresel piyasalarda ise hisse senetlerinde ABD ekonomisine yönelik iyimserliğin
artması ile birlikte değer kazanımları yaşandı. ABD hazine tahvillerinde ise devam
eden düşüş yerini bir miktar değer kazanımına bıraktı. Dolar endeksindeki geri
çekilmeyle birlikte ise değerli metal altın değer kazanımı kaydetti.
Piyasalarda bugün veri akışı kısmen sakin seyredecek. Euro Bölgesi’nde saat
15:30’da Avrupa Merkez Bankası para politikası toplantı tutanakları yayınlanacak.
ABD’de ise inşaat izinleri, konut başlangıçları, işsizlik haklarından yararlanma
başvuruları ve Philedelphia Fed imalat endeksi açıklanacak.

(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
Avrupa bölgesinde dün açıklanan ticaret dengesi rakamları beklentilerin üzerinde artış göstererek
28.1B olarak gerçekleştiğini takip ettik. Amerika tarafında ise perakende satışlar ve tüfe rakamları
beklentilerin üzerinde kaydedildi. Bugüne baktığımızda ise Avrupa’da para politikası tutanakları
yayınlanacak. ABD de inşaat izinleri ve imalat endeksi verileri EURUSD paritesinde volatilite
oluşturabilir. Teknik olarak baktığımızda olası yukarı yönlü hareketlenmelerde 1.0630, 1.0665 ve
1.0700 direnç seviyeleri önem kazanabilir. Aşağı yönlü hareketlenmelerde ise 1.0575, 1.0540 ve
1.0490 destek seviyelerine dikkat edilebilir.
USDTRY
Dün yurtiçinde işsizlik rakamlarında bir önceki döneme göre yüzde 0.3 artış kaydedilerek yüzde 12.1
olarak gerçekleşti. Diğer taraftan açıklanan bütçe dengesi rakamlarında ise bir önceki döneme göre
artış kaydedilerek 11.40B fazla olarak açıklandı. ABD tarafında ise perakende satışlar ve enflasyon
rakamlarında artış gerçekleşti. Teknik olarak baktığımızda olası yukarı yönlü hareketlenmelerde
3.6660, 3.6780 ve 3.7000 direnç seviyeleri önem kazanabilir. Aşağı yönlü hareketlenmelerde ise
3.6550, 3.6400 ve 3.6240 destek seviyelerine dikkat edilebilir.
ALTIN
Değerli metal, 3 gündür yaşadığı güç kazanımına bugünde devam ediyor. Dün ABD tarafında
perakende satışlar ve enflasyon datalarının iyi gelmesine Altın rağmen gücünü koruduğunu takip ettik.
Bugün ise Amerika da açıklanacak inşaat izinleri ve imalat endeksi verileri volatilite oluşturabilir.
Teknik olarak baktığımızda ise 1235,1240 ve 1245 direnç seviyeleri test edilebilir. Aşağı yönlü
hareketlenmelerde ise 1230, 1225 ve 1220 destek seviyelerine dikkat edilebilir.
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YARARLANILAN KAYNAKLAR:
NTV PARA,
BUSINESSHT,
TRINVESTING
BLOOMBERGHT,
A1 CAPITAL ARŞİVİ
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU.
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