EURUSD
Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda kritik haftaya girildi. Çarşamba günü uluslararası piyasaların da merakla
beklediği Fed’ in faiz kararı açıklanacak. Fed öncesi dolar zayıflarken hisseler yükseldi. Parite 1.06 seviyesin de
yatay hareketlere devam ediyor. Çarşamba günü yapılacak olan Hollanda seçimleri Euro Bölgesi’nde yapılacak
olan diğer seçimler kadar risk oluşturmuyor. Hiçbir partinin tek başına iktidara gelecek çoğunluğa sahip
olmaması ve diğer partilerin sağcı popülist Özgürlük partisiyle koalisyona sıcak bakmaması riski azaltan
faktörler arasında. Fransa’da ise AB karşıtı Le PEN anketlerde yeniden öne geçmiş durumda. Öte yandan
Draghi’nin varlık alım programı sonlandırılmadan Faiz artırımının tartışıldığı ile ilgili konularda vereceği
cevaplar kritik öneme sahip. Geri Çekilmenin devamında 1,0619, 1,0595 ve 1,0566 destek seviyeleri takip
edilebilir. Yukarı yönlü ataklarında ise 1,0695, 1,0722 ve 1,0774 direnç seviyelerini test etmesi beklenebilir.

USDTRY
Piyasalar haftanın ilk gününe oldukça hareketli bir giriş yaptı. FED ‘in Çarşamba günü açıklayacağı faiz artırımı
ihtimallerinin yükselmesinin fiyatlamalara yansıdığını görüyoruz. Başbakan Yardımcısı Canikli Çarşamba günü
yapılacak olan FOMC toplantısında ise faiz artırımının yüzde yüze yakın fiyatlanmasıyla kurda fazla dalgalanma
beklemediğini ifade etmişti. TCMB’nin FED faiz kararı toplantısından sonra izleyeceği yol merakla bekleniyor.
Bugün TCMB’nin Mart ayı beklenti anketi yayınlandı. Beklenti Mart ayı sonu için 3,8495 olarak açıklandı.
Piyasalar haftaya Türkiye ve Hollanda arasında yaşanan gerginlikle başladı. İki taraf arasında kriz devam ederse
TL tarafında değer kaybı görebiliriz. Yarın ABD tarafından gelecek olan üretici fiyat endeksini takip edeceğiz.
ÜFE verisi kritik FED toplantısı öncesi parite için oldukça önemli. Kurda 3,70 seviyesi destek seviyesi olarak
görülebilir. Bu seviyenin altına sarkmalarda ise sırasıyla 3,6880 ve3,6350 destekleri takip edilmelidir. Yukarı
yönlü toparlanmanın devam etmesi durumunda ise 3,7430, 3,7620 ve 3,7960 dirençleri karşımıza çıkacaktır.

(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
Petrol fiyatları sert gelen satış baskısıyla haftaya başlangıç yapmış olsa da gün içerisinde düşük volatilite ile
yatay seyir izledi diyebiliriz. OPEC’in arz kısma anlaşmasından sonra adeta bir karşı atak ile üretimi ve stok
seviyesi artan Amerika, fiyatları uzun süredir baskı altında tutmaya devam ediyor. Bu baskı ile birlikte OPEC’in
anlaşmayı 2017’nin ikinci yarısında sürdürüp sürdürmeyeceği daha da önemli bir konu haline geliyor. Suudi
Arabistan tarafından gelen açıklamalar piyasalarda olumsuz karşılansa da bu konu hakkında net bir tutum
oluşmuş değil. Önümüzde ki günler de Rusya, Suudi Arabistan, İran gibi ülkelerden gelecek açıklamalar
volatiliteyi arttırabilir. Amerika tarafında ise rekor stoklar sonrası bir haber de geçtiğimiz Cuma günü aktif
sondaj kuyuları hakkında geldi. Aktif sondaj kuyularında ki artış satış baskısını destekledi diyebiliriz. Teknik
olarak bakacak olursak brent petrolde yukarı yönlü hareketlenmeler de 52.60 seviyesi sonrası 53.50 ve 54.20
direnç seviyeleri test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlenmelerde ise 48.50 desteği ve bu seviyenin kırılması
durumunda 47.00 ve 46.50 destekleri karşımıza çıkabilir.

ALTIN
Geçtiğimiz haftayı ortalama saatlik kazançlar datasının kötü gelmesiyle yükseliş ile kapatan değerli metal
haftaya satış baskısıyla başladı. Altında gözler çarşamba günü gerçekleşecek olan FOMC toplantısında olacak.
Mart ayı faiz artırımı beklentisiyle beraber altında tekrar bir satış baskısı görüyoruz. Faiz kararı açıklanana
kadar volatilitenin devam edebileceğini unutmamak gerekiyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 2.50 seviyesinin
üzerindeki seyri devam ederse altında satış baskısı artabilir. Teknik olarak bakacak olursak, geri çekilmelerde
1197, 1194 destek seviyeleri önemli. Bu destek seviyelerinin kırılması durumunda 1188 seviyesi hedeflenebilir.
Yukarı doğru ataklarda ise 1213 ve 1218 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç noktaları.
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