
  

 
(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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Küresel piyasalarda Trump etkisi sürmeye devam ediyor. Donald Trump yönetiminin Amerikan 

doları ve küresel para birimleri üzerine yaptıkları yorumlar ve tutumlar piyasalarda gergin bir 

havanın esmesini sağlıyor. ABD içerisinde bazı büyük ticaret ortaklıklarında yapılan 

değişiklikler, gelen bu açıklamaların tedirginliğine dayandırılıyor. Diğer taraftan Japon Yeni 

üzerine sergilenen suçlayıcı tavrında Asya tarafından tepki çektiği söylenebilir. Geçtiğimiz hafta 

Japonya maliye bakanından gelen ”Yendeki zayıflama ancak bir noktaya kadar olacaktır.” 

Açıklamalarının Trump söylemlerine karşı bir savunma olduğu düşünülebilir. Diğer taraftan 

Avrupa içinde Merkel’in değer problemi olduğunu beyan etmesi yine bu noktada gelen 

tepkilere dayandırılabilir.  

Yaşanılan şartlar altında Başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana sert tutumunu 

sürdüren Trump’ın Amerikan Doları için yaptığı pozitif hamlelerin diğer para birimlerine ve 

küresel ekonomiye zararı olacak mı düşüncesi akıllarda önemli bir soru işareti oluşturmaktadır.  

Geçtiğimiz hafta gelen Fed yetkililerinin şahin tondaki açıklamaları bu hafta da devam ediyor. 

Philadelphia Fed Başkanı Harker yaptığı açıklamada “Faiz artırımı Mart’ta masada olacak” dedi. 

Gün içerisinde gelecek olan ekonomik verilerinde beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda 

faiz artışı söylemlerinin yüzdelik artışı görülebilir. Bu senaryolarında dolar endeksinde 

volatiliteyi artırması beklenebilir.  
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EURUSD 

Haftanın ilk işlem gününde EURUSD kurunda sınırlı yukarı yönlü hareketlenmeler yaşandı. 

Dolar endeksinde yaşanılan dalgalanmanın etkili olduğu parite için ayrıca gelen ekonomik 

verilerinde hareketlilik yarattığı söylenebilir. Güne sert değer kaybı ile başladığımız EURUSD 

paritesinde satıcılı seyrin devam etmesi durumunda 1.0600, 1.0560 ve 1.0520 destek seviyeleri 

test edilebilir. Oluşabilecek geri çekilmelerde ise 1.0650, 1.0690 ve 1.0730 direnç seviyelerine 

dikkat edilmelidir. 

 

USDTRY 

Geçtiğimiz haftayı kazançla kapatan TL varlıklarında yeni haftanın ilk gününde 3.6130 

seviyelerinden toparlanmalar yaşansa da yatay seyir hakim diyebiliriz. Yurt içinde yaşanılan 

fiyatlanmaların yanı sıra dolar endeksindeki volatil hareketlerinde yakından takip edilmesi 

gerekmektedir. Teknik olarak baktığımızda olası yukarı yönlü hareketlenmelerde 3.6445, 

3.6740 ve 3.7165 direnç seviyeleri önem kazanabilir. Aşağı yönlü hareketlenmelerde ise 

3.6100, 3.5880 ve 3.5630 destek seviyeleri ön plana çıkabilir. 

 

ALTIN 

Güvenilir liman Altın değerini korusa da 1240 seviyelerinin altında seyretmeye devam ediyor 

diyebiliriz. ABD Başkanı Trump’ın küresel ekonomi para birimlerine tepki oluşturacak 

söylemlerin etkisi ile yarattığı tedirginlik, yatırımcıların güvenli liman altını tercih etmesine 

sebep olduğu söylenebilir. Değerli metalin 1240 fiyat seviyesi aşması durumunda 1245 ve 1250 

direnç seviyeleri gündeme gelebilir. Olası aşağı yönlü hareketlenmelerde ise 1232, 1230 ve 

1225 destek seviyeleri test edilebilir.  
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YARARLANILAN KAYNAKLAR: 

NTV PARA, 

BUSINESSHT, 

TRINVESTING 

BLOOMBERGHT, 

A1 CAPITAL ARŞİVİ 

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. 
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