
  

 
(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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ALTIN 

Geçtiğimiz dönemde artan siyasi riskler ve jeopolitik gerginlikler ile şubat ayı boyunca yükseliş gösteren altın, 

mart ayında kazançlarının büyük bir kısmını geri vermiş durumda. Önümüzdeki hafta FED’in faiz artırımına 

neredeyse kesin gözüyle bakılması altındaki ciddi satış baskısının ana unsurlarından biri olarak söylenebilir. 

Ayrıca ABD tarafından gelen olumlu verilerde altında yaşanılan geri çekilmeleri bir nedeni konumundadır. 

Değerli metal, kritik destek seviyesi olan 1200 noktasını da kırarak 1198-1197 bandında güne başladı. Bugün 

ise tarım dışı istihdam verisi gelecek, TDİ dışında açıklanacak olan işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar dataları 

da altında volatiliteyi artırabilir. Teknik olarak geri çekilmelerin devam etmesi durumunda 1195 desteğinin 

altında kalıcı fiyatlanmalar oldukça önemli. Bu desteğin altındaki fiyatlanmalarda 1188 seviyesi hedeflenebilir. 

Yukarı doğru toparlanmalarda ise 1206,1208 ve 1212 takip edilmesi gereken önemli direnç noktaları olarak 

görünüyor. 

 

USDTRY 

Dün bütün gözler Draghı’nın konuşması ve basın toplantısındaydı. Avrupa Merkez Bankası  faiz oranlarında ve 

varlık alım programlarında bir değişikliğe gitmedi. Mart sonuna kadar 80 milyar Euro, aralık ayına kadar 60 

milyar Euro olarak devam edecek. Ayrıca ECB Başkanı Draghi manşet enflasyonda ki  artışın enerji fiyatlarında 

ki dalgalanma kaynaklı olduğu ve çekirdek enflasyonda  yukarı yönlü hareketin henüz gerçekleşmediğini iletti. 

Draghı ekonominin hala teşvike ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Draghi Euro bölgesindeki ülkelerin maliye 

programlarının büyümeyi desteklemesi gerektiğini söylerken banka büyüme tahminlerini de yukarı yönlü 

revize etti. Piyasalarda Draghi’nin konuşmalarından sonra Euro’nun faiz artışı beklentisinde olunan USD’ye 

karşı değer kazandığı görüldü. Bugün tarım dışı istihdam verisini takip ediceğiz. Bu veri FED’in yapacağı faiz 

kararı için oldukça önemli olacaktır. USDTRY paritesine teknik açıdan baktığımızda, yukarı yönlü baskı devam 

ediyor, OHAL sürecinin 3 ay daha uzatılacağı haberi kurda yukarı yönlü baskıyı arttırdığı söylenebilir. Parite için 

başta 3,7450 olmak üzere 3,7180 ve 3,70 destekleri önemle takip edilmelidir. Yukarı yönlü hareketlenmelerin 

devamında ise 3,7650, 3,7880 ve 3,80 dirençleri görülebilir.  
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EURUSD 

EURUSD, Draghi ile birlikte 1.0600 seviyesini gördü. Draghi’nin olumlu açıklamaları ve para politikasında 

değişiklik yapılmaması Euro’ya pozitif yansıdı. AMB, Tüfe tahminini %1.3 ‘ten %1.7 ‘ye çıkardı. Ayrıca gelecek 

yıl Tüfe tahminini %1.5’ten %1.6 ya çıkardı ve varlık alım programını 80 milyar Euro da sabit tuttu. Draghi’nin 

Avrupa birliği ekonomisi hakkında daha iyimser ve pozitif bir konuşma yapması, Euro’nun diğer para birimleri 

karşısında değer kazanmasını sağladı. Bugün Avrupa liderler zirvesi toplantısı yapılacak. Toplantı sonrasında 

açıklanacak kararlar parite de dalgalanma yaratabilir. Öte yandan USD bölgesinde 16.30‘da Şubat ayı (TDİ) 

tarım dışı istihdam verisi açıklanacak yine 16.30’da şubat ayı İşsizlik oranı verisiyle birlikte parite yön bulmaya 

çalışacaktır. Aşağı yönlü hareketlenmelerde 1.0570, 1.0540 ve 1.0515 önemli destek seviyeleri olarak dikkat 

çekiyor. Yukarı yönlü fiyatlanmalarda ise direnç seviyeleri 1.0620, 1.0660 ve 1.0720 seviyelerinin olması 

beklenebilir.  

 

PETROL 

Petrol fiyatları OPEC’in arz anlaşmasına karşılık Amerika’dan gelen rekor seviyelerde ki stoklar sebebiyle satış 

baskısı yaşadığı söylenebilir. Bunula birlikte ABD’li petrol şirketi Vitol Group BV’ye göre ABD’nin petrol ihracatı 

Teksas’ta üretimin artmasından dolayı yükselmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde gelen Haftalık Ham Petrol 

datasıyla rekor seviyelere çıkan stoklar sonucu, petrol fiyatları yaklaşık 1 yıldır gördüğü en düşük seviyelerde 

fiyatlanıyor. OPEC tarafına baktığımızda ise halen anlaşmanın bu yılın ikinci yarısında devam edip etmeyeceği 

netlik kazanmış değil. Fakat taraflardan gelen olumlu hava anlaşmanın devam edeceğine yönelik düşünceleri 

sıcak tutuyor. Buna bağlı olarak Suudi Arabistan Petrol Bakanı Khalid Al-Falih stokların beklenenden yavaş 

azaldığını belirtti. Bu da anlaşmaya yeşil ışık yakıldığı düşüncelerini oluşturdu. Bu konu hakkında ki haber 

akışları petrol fiyatların da volatiliteyi arttırabilir. 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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YARARLANILAN KAYNAKLAR: 

NTV PARA, 

BUSINESSHT, 

TRINVESTING 

BLOOMBERGHT, 

A1 CAPITAL ARŞİVİ 

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. 
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