USDTRY
USD paritesi hafta boyunca hareketli günler geçirdi. Öncelikle TCMB’den gelen reeskont hamlesi TL varlıklarında değer
kazanımına neden olduğu söylenebilir. ABD tarafından gelen FOMC tutanakları ise yatırımcılar için belirsiz bir hava
estirmeye devam ediyor. Şahin tonda geldiği düşünülen tutanaklarda Mart ayı faiz artışı beklentilerinin ise düştüğü
görüldü. USDTRY paritesinin uzun bir aradan sonra girdiği geri çekilmelerde 3,60 seviyesinin altında kapanışların
görülmesi, kur üzerindeki satış baskılarını artırması beklenebilir. Dün akşam saatlerinde Lockart’ın konuşmalarını takip
ettik, açıklamaların kur üzerinde etki yarattığı söylenebilir. Lockart konuşmasında ABD ekonomisinin sağlam yapıda
olduğunu iletti ayrıca ABD tarafından gelen verilerin ise FED’in mart ayında ki faiz artırımı planlarını destekler nitelikte
olduğunu iletti. Bugün ise ABD tarafından gelecek olan yeni konut satış rakamlarını takip edeceğiz ,veri kurda etki
yaratabilir. 3,5500 seviyeleri Usdtry paritesi için kuvvetli bir destek olabilir, eğer bu seviyenin altına geçilirse 3,5370 ve
3,52 seviyelerine gerileyebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise sırasıyla 3,5840, 3,5920 ve 3,6045 dirençleri takip edilebilir.

ALTIN
Haftanın son işlem gününe geldiğimizde altın, son iki haftadır sıkıştığı bandın dışına çıkmayı başardı. Kasım ayından bu
yana gördüğü en yüksek seviyededir. FOMC üyelerinin birbirlerini destekler konuşmalar yapmaması ve işsizlik
haklarından yararlanma başvuruları datasının beklentilerden kötü gelmesi altında güvenli liman alımlarını tekrardan
beraberinde getirdi. Yukarı yönlü hareketlerde 1250 direnç noktasını dün test etmişti, bugün gelen ataklar ile ise bu
seviyenin üzerinde fiyatlanmaktadır. Değerli metalde şimdi kritik seviye 1260 direncidir. Aşağı doğru hareketlerde
sırasıyla 1250, 1239 ve 1236 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

PETROL
Güne alıcılı başlayan petrolde inişler çıkışlar yaşansa da genel senaryo tam anlamıyla değişmiyor. Belli bir kanal içinde ki
hareketleri tekrarlayan petrol Opec tarafından gelen olumlu hava ve Amerika tarafından gelen Ham Petrol Stok
Seviyesinde ki önceki haftaya nazaran azalışa rağmen istediği kırılmayı yaşayamadığı söylenebilir. Dün akşam saatlerinde
3.475 milyon varil beklenen stoklar beklentilerin aksine 0.564 milyon varil geldi. Önümüzde ki günlerde Amerika
tarafından gelecek olumlu haber akışı ve stoklarda ki azalış petrole pozitif yansıyabilir. Yine dirençleri test eden petrol
bu noktaları kıramayarak kanalına geri döndüğü görülmektedir. Önümüzde ki günlerde OPEC tarafından 2017’nin ikinci
yarısında anlaşmanın devam edip etmeyeceğine yönelik söylentiler paritede volatiliteyi arttırabilir. Teknik olarak
baktığımızda üst bantta 57.20 seviyesi ilk direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviye geçildiği taktirde 58.00 ve 58.50
seviyeleri test edilebilir. Aşağı yönlü salınımlarda ise 55.70 desteğinden sonra 55.10 ve 54.50 seviyeleri takip edilebilir.

(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
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