
  

 
(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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EURUSD 

Bugün EURO bölgesin ‘de önemli veriler ve açıklamalar olacak. Saat 15.45 ‘te Mevduat Hesap 

oranı ve Faiz Oranı Kararı açıklanacak. Akşam 16.30 ‘da ise Avrupa Merkez Bankası açıklaması 

olacak Başkan Mario Draghi Konuşma yapacak. Merkez Bankası, parasal genişleme 

programının 2017 Mart yerine 2017 Aralık ayında sonlanacağını belirterek piyasaları 

şaşırtmıştı. Banka, varlık alım programının 80 milyar Euro seviyesinden 60 milyar Euro’ya 

düşürüleceğini belirtmişti. Analistler para politikasında herhangi bir değişiklik beklemese ‘de 

yatırımcıların bu konuşmayı takip etmesinde fayda var. Bütün bu açıklamalar 1.0530 seviyesin 

de ki Eurusd paritesinin yönünü belirleme ’de etken olacaktır. Takip etmemiz gereken Destek 

noktaları 1.0520, 1.0490, 1.0430  Direnç seviyeleri; 1.0590, 1.0630, 1.0690 

 

USDTRY 

Dün veri bakımından oldukça önemli bir gündü. Yurt içinden Sanayi Üretimi verisini takip ettik. 

ABD tarafında ise gözler ADP verisindeydi. TL tarafı oldukça hareketliydi. Sabah saatlerinde 

güne sanayi üretimi verilerinin açıklanmasıyla başladık. Sanayi üretimi Ocakta 2,6 arttı. 

Çetinkaya’nın  açıklamaları piyasada beklenen etkiyi yaratmadı. Kur 3,70’in üzerine çıktı. 

Gözler ADP verisine çevrildi. ADP verisi 298k gelerek  2015 ‘ten  bu yana en büyük artışı 

gösterdi. Gözler yarın açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisine çevrildi. Çetinkaya’nın 

konuşmaları piyasa tarafından negatif bir etki yarattı. FED’in bir sonraki toplantısı Mart ayında 

gerçekleşecek. FED üyeleri yapacakları açıklamalar ile Mart ayını işaret etmeye devam ederse 

USDTRY paritesinde yukarı yönlü atakların devam etmesini bekleyebiliriz. Yukarı yönlü bu 

hareketlerde 3.7718, 3.7994 ve 3.8778 direnç seviyelerini test etmesi beklenebilir. Aşağı yönlü 

hareketlerinde ise sırasıyla 3.6934, 3.6726 ve 3.6426 destek seviyelerini takip edebiliriz. 
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PETROL 

 

Geçtiğimiz günlerde OPEC tarafından gelen açıklamalarla bir miktar toparlanmaya çalışan 

petrol fiyatları, ABD'nin sahneye çıkmasıyla tekrar satış baskısı yaşadı. Dün akşam saatlerinde 

Amerika'dan gelen Ham Petrol Stok Verisi rekor seviyeye ulaştı. ABD Enerji Enformasyon 

İdaresi ticari ham petrol stoklarının 8.2 milyon varil artışla 528.4 milyon varile ulaştığını 

bildirdi. Bu haber akışıyla beraber piyasalarda arz endişesiyle birlikte satış baskısı oluşarak 

fiyatlarda aşağı yönlü hareketlilik gözlendi. Güne ise fiyatlar kendini toparlamaya çabalayarak 

başladı. Önümüzde ki günlerde OPEC'in arz kısma anlaşmasının geleceği ve ABD'den gelen 

veriler volatiliteyi etkileyecektir. Teknik olarak bakacak olursak brent petrolde yukarı yönlü 

hareketlenmeler de 56.00 seviyesi dururken ardından 57.20 direnç noktası karşımıza çıkıyor. 

Aşağı yönlü hareketlenmeler de 52.20 desteği sonrası 51.00 ve 50.50 seviyeleri test edilebilir.   

 

ALTIN 

Değerli metal haftanın üçüncü gününde de kayıplarını korumaya devam etti. Geride 

bıraktığımız günde ADP tarım dışı istihdam verisinin beklenenden çok yüksek  gelmesi,  altın 

için günün olumsuz verilerindendi. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan FOMC toplantısında 

faiz artırma ihtimalinin iyiden iyiye artması altındaki satış baskısını her geçen gün artırıyor. ABD 

10 yıllık tahvil faizlerinde yükselişlerin devam etmesi ve kritik 2.50 seviyesinde istikrarlı bir 

şekilde tutunmaya çalışması, altında satış baskısı yaratan diğer bir unsur. Bugüne bakacak 

olursak ABD’de işsizlik haklarından yararlanma başvuruları datası var. Aynı zamanda Avrupa 

Merkez Bankası’nın yapacağı basın açıklaması da değerli metalde volatiliteyi artırabilir. 

1205  seviyelerinde seyreden altın için olası geri çekilmelerde 1200 noktası çok önemli. Bu 

desteğinde kırılmasıyla 1188 seviyesi hedeflenebilir. Yukarı doğru ataklarda ise 1215 – 1220 

dirençleri takip edilmesi gereken önemli direnç noktaları. 
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YARARLANILAN KAYNAKLAR: 

NTV PARA, 

BUSINESSHT, 

TRINVESTING 

BLOOMBERGHT, 

A1 CAPITAL ARŞİVİ 

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. 
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