
  

 
(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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PETROL 

Amerika'da açıklanan Ham Petrol stok verisi öncesinde satış baskısıyla ve stoklarda artış 
beklentisiyle aşağı yönlü hareketlenmeler yaşayan petrol, stoklardaki artış ile birlikte 
kayıplarını korudu. ABD'de Petrol stokları geçen hafta 1.5 milyon varil artarak 520.2 milyon 
varil ile 1982 yılından beri en yüksek seviyesine çıktı. Böylelikle Amerika OPEC'in arz kısma 
anlaşmasını tekrar dengelemiş oldu. OPEC tarafına bakacak olursak tanker izleme verilerine 
göre Suudi Arabistan'ın geçen ay ham petrol sevkiyatı azaldı. Buda OPEC tarafında anlaşmanın 
geçerliliğini koruduğunu gösteriyor. Yukarı yönlü sert hareketlenmelere geçemeyen petrolde 
önümüzde ki günler OPEC tarafında anlaşmanın devam edip etmeyeceği yönünde etkili 
olabilir.  Teknik olarak bakacak olursak yukarı yönlü hareketlenmeler de 57.20 direnç noktası 
sonrası 58.00 ve 58.50 seviyeleri test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlenmelerde ise 55.70 
desteği sonrası 55.00 ve 54.50 test edilebilir.  

 

ALTIN 

Geride bıraktığımız günde altın fiyatlarında oldukça volatil hareketler vardı. Günün ilk 

saatlerinde ABD başkanı Trump’ın konuşması ve Fed üyelerinin konuşmalarıyla birlikte 

yükselen dolar, altında satış baskısı yarattı.  Akşam saatlerinde ise ABD’de beklentinin altında 

kalan verilerden destek bulan altın,  kayıplarını sildi. Gün içinde fiyatlar %0.9 kayıpla 1237 

seviyesine kadar inerek 23 Şubattan bu yana en düşük seviyesini gördü. Bugüne baktığımızda 

Avrupa’dan açıklanacak enflasyon rakamları ile ABD tarafındaki işsizlik haklarından yararlanma 

başvuruları datası değerli metalde volatilitenin artmasına neden olabilir. Teknik olarak 

baktığımızda altındaki yükseliş trendi devam ediyor. Yukarı doğru hareketlenmelerde 1255-

1260 seviyeleri altında direnç olabilir. Olası geri çekilmelerde ise 1237,1235 ve 1219 seviyeleri 

önemli destek seviyeleri.  
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EURUSD 

Dün 1.0520 ve 1.0560 arasında yatay hareketler sergileyen bir EURUSD paritesi gördük. 

Kapanışını 1.0547’den yapan parite açılışını yine 1.0547’den açtı Dallas Fed Başkanı Robert 

Kaplan, ABD ekonomisindeki büyümeyi sürdürmek için faizleri artırmaktan yana olduğunu 

belirtti. Kaplan, ABD ekonomisinin yüksek faiz için yeterince güçlü olduğunu ifade etti. Bu 

açıklamalar mart ayı faiz beklentilerini tetikleyen yönde ve gün içinde fiyatlamalara 

yansıyabilir. Ekonomik takvimde ise dikkate almamız gereken saat 13:00’da EURO bölgesinde 

(TÜFE) verisi var. Olası aşağı yönlü hareketlerde 1.0490 ve 1.0430 desteğinin test 

edilebileceğini, yukarı yönlü hareketler de ise 1.0590 ve 1.0630 dirençlerini dikkate almakta 

fayda var. 

 

 

USDTRY 

Trump’ın yaptığı konuşmalar parite üzerinde etkili oldu. USDTRY paritesinde olduğu gibi 

doların diğer birçok para birimi karşısında değer kazanmasını sağladı. FED yetkililerinden gelen 

şahin tonda açıklamalar Mart ayındaki faiz artırımı beklentilerinin yükselmesine sebep oldu . 

Bu ay ki FED toplantısı çok büyük önem taşıyor. Dün ABD tarafından açıklanan Pce Fiyat 

endeksinin yüksek gelmesi kurda etki yarattı. Kur 3,67 seviyelerine doğru yükselmeye devam 

etti. Cuma günü gelecek Enflasyon verileri oldukça önemli. Enflasyon verileri kurda yön 

belirleyici olabilir. Kurda 3,63 seviyesi destek konumunda 3,63 ve üzeri kapanışlarda parite 

3,69 seviyelerini görebilir. Kur 3,60 seviyelerinde tutunursa tekrardan aşağı yönlü hareket 

başlayabilir ve 3,57 seviyelerini tekrardan görebiliriz. 
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YARARLANILAN KAYNAKLAR: 

NTV PARA, 

BUSINESSHT, 

TRINVESTING 

BLOOMBERGHT, 

A1 CAPITAL ARŞİVİ 

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. 
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