
  

 

(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 

Almanya iş iklimi endeksi (ifo) 111,0 ile beklenenin üzerinde geldi ve EUR Tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) 
beklenti dahilinde gelmesi paritenin 1.0480 desteğini test etme eğilimini bir miktarda olsa frenlendiği 
söylenebilir. Saat 18.00’da açıklanacak USD mevcut ev satışları ve saat 22.00’da açıklanacak olan FOMC 
tutanakları paritede işlem yapanlar için önem arz etti. USD bölgesinden veriler beklenti üzerinde gelirse 
muhtemel destek noktasını test edebilir ve aşağı yönlü kırabilir. Aksi takdirde parite yukarı yönlü harekette 
1.0560 direncini test etmesi beklenebilir. Bu seviyelerin kırılması durumunda ise yukarıda 1,0525 ve 1,0555 
direnç seviyeleri ile aşağıda 1,05 ve 1,0470 destekleri yer almaktadır.  

USDTRY 

Geçtiğimiz dönemde FED toplantı tutaklarının açıklanmasından önce TL Varlıklarının değer kazandığını 
söyleyebiliriz. TL bazında olumlu hava devam etmektedir. Türkiye’den Üretici  güveni rakamı açıklandı. Üretici 
güveni ocak ayında 97 iken 8,3’lük bir artış göstererek 105,3 seviyesine ulaştı. Diğer taraftan ABD kanadında 
akşam saatlerinde mevcut ev satışları ve TSİ 22:00’da açıklanması beklenen  FOMC tutanakları pariteye yön 
verebilir. USDTRY 6 Ocak’tan beri ilk kez 3,60 altını test etti. Eğer bu bölgede kalıcılık sağlayabilirse 3,58 ve 
3,55 seviyelerine doğru gevşeme devam edebilir. Yukarı yönlü fiyatlanmalarda ise 3,65 noktası direnç olarak 
takip edilebilir, bu noktanın aşılması durumunda 3,6730 ve 3,68 seviyelerini görebiliriz.  

ALTIN 

Doların küresel piyasada gevşemesi güvenli liman etkisiyle altında alımları beraberinde getirdiği söylenebilir. 
Fed tutanakları öncesi, küresel piyasalarda olduğu gibi altında gün içerisinde yatay bir seyir izliyor. FOMC 
üyeleri her ne kadar şahin tutumlu konuşmalar yapsa da mart ayı içerisinde faiz artırımı ihtimali düşük 
görünüyor. Buna karşın Fed tutanaklarında mart ayı içerisinde faiz artırımıyla ilgili sinyaller gelirse bu dolar 
endeksine pozitif yansıyabilir. Yukarı doğru hareketlerde 1245 seviyesi oldukça kritik bu seviyenin kırılması 
durumunda 1250 seviyesi direnç noktası olarak tespit edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1230 ve 1227 seviyeleri 
de destek noktaları olarak tespit edilebilir. 

PETROL 

Dün OPEC Genel Sekreteri Borkindo’nun anlaşma ile ilgili olumlu açıklamaları ile birlikte yukarı yönlü 
hareketlenme yaşayan petrol bugün itibariyle satış baskısı ile kazançlarını geri verdi ve aşağı yönlü 
hareketlenmeler yaşadı.  Petrol tarafında bugün de açıklamalar gelmeye devam etti. Katar Petrol Bakanı Al 
Sada  “OPEC dışı üreticilerin anlaşmaya %50 oranında katılım sağladığını” belirtti. Ardından bir açıklama da 
Rusya Enerji Bakanı Novak’tan geldi. Novak “Üretim kısıntısı anlaşması için Amerika’yı ikna planımız ve 
çabamız yok” açıklaması yaptı. Amerika’nın üretimini arttırması şimdilik yoğun şekilde gündem de olmasa da 
ilerleyen süreçlerde can sıkıcı olmaya aday bir durum olarak akıllarda kalmaya devam etmekte. Yarın 18.00’da 
Amerika’dan gelecek Ham Petrol Stok Verisi takip edeceğimiz gelişmeler arasında her hafta olduğu gibi yerini 
alacak. Teknik olarak aşağı sarkmalar da karşımıza 55.50 ve 55.25 destekleri çıkabilir. Toparlanmalar da ise 
56.50 direncinin kırılmasıyla karşımıza 57.00 ve 57.50 seviyeleri çıkabilir.  
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