
  

 
(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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USDTRY 

Parite üzerindeki dalgalı seyir devam ediyor. Gelişmekte olan para birimleri arasında dolara karşı günü artıda 

kapatan Türk Lirasında, yurt içi baskıların fazlasıyla hissedildiği söylenebilir.  ABD tarafından gelmesi beklenen 

faiz artışı ihtimalinin giderek artması dolar üzerinde pozitif baskı oluştururken, artımdan ziyade yıl içerisinde 

gelecek olan artışın şiddeti konuşulmaya başlandı. Son iki gün içerisinde kurda yaşanılan geri çekilmelerde 

Merkez Bankası’nın etkin rol oynadığı söylenebilir. Diğer taraftan dün Mehmet Şimşek’in yaptığı 

açıklamalarında kur üzerinde baskı oluşturduğu düşünülebilir. Bugün ekonomik veri bakımından önemli. 

Özellikle yurtiçinde gelecek olan sanayi üretimi ve ABD tarafından gelecek ADP tarım dışı istihdam verisi 

yakından takip edilmelidir. Faiz artışı beklentilerinin arttığı ortamda istihdam tarafındaki verilerin önemi daha 

da artmaktadır. Kurda yaşanılan fiyatlanmalar ile 3,6715 seviyesinin önemli bir destek olduğu söylenebilir. Gün 

içerisinde bu seviyenin altına doğru ataklarda 3,6610 ve 3,6440 destek seviyeleri görülebilir. Yukarı yönlü 

toparlanma hamlelerinde ise 3,6850, 3,7060 ve 3,7340 dirençleri takip ediliyor olacaktır.  

 

EURUSD 

Amerikan doları2nda yaşanılan belirsiz dalgalanma etkisinin gelişmekte olan para birimlerine de yansıdığı 

söylenebilir. GBP ve EUR, USD karşısında değer kaybediyorlar. EURUSD paritesi güne 1,0582 seviyesinden açılış 

yapmasının ardından 1,0558’e kadar gerileme gösterdi ve güçlü bir toparlanma da görmüyoruz. Kalıcı yukarı 

hareket için 1,0619’da bulunan 50 günlük hareketli ortalamanın aşılması gerekecek. Bugün saat 16,15 ADP 

(Tarım Dışı İstihdam) ve 18.30‘da Ham Petrol Stokları verileri açıklanacak. Bu verileri takip etmekle birlikte 

gözlerimiz Perşembe günü yapılacak AMB para politikası toplantısıyla beraber bankanın revize edilmiş 

tahminlerini ve toplantı sonrasında Draghi’nin açıklamalarında olacak. ABD tarafından da haftanın son 

gününde gelecek olan tarım dışı istihdam verisi düşünülecek olursa, bu haftanın geri kalanının EURUSD paritesi 

için hareketli geçmesi beklenebilir. Gün içi destek direnç seviyelerine bakacak olursak, aşağıda sırasıyla 1,0560, 

1,0540 ve 1,0530 destekleri dikkat çekmektedir. Yukarı yönlü hareketlenmelerde ise 1,0580, 1,0593 ve 1,06 

dirençleri takip edilebilir.  
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ALTIN 

Geride bıraktığımız günü değer kaybıyla kapatan değerli metal, böylece üst üste ikinci günü satış baskısıyla 

geçirmiş oldu. 1220 desteğini kırarak 1215’i test eden altın böylelikle son beş haftadaki en düşük seviyelerini 

görmüş oldu. Haftanın üçüncü işlem gününde veri anlamında yoğun bir veri akışı bulunmazken, ABD 

tarafından açıklanacak olan ADP tarım dışı istihdam verisi altında volatiliteyi artırabilir. Diğer taraftan 

önümüzdeki hafta yapılacak olan FED toplantısında faiz artırımına gidilme ihtimalinin gittikçe kuvvetlenmesi 

altını satış baskısında tutmaya devam ediyor. Yarın gelecek olan Avrupa Merkez Bankası açıklamalarının da 

unutulmaması gerekir. Güvenli liman altın üzerindeki baskıların artmasını sağlayabilir. Teknik olarak 

baktığımızda altındaki geri çekilmelerin devam etmesi durumunda 1210 seviyesi önemli nokta. Bu seviyenin 

kırılmasıyla önümüze 1206 desteği çıkıyor. Olası yükselişlerde ise 1225 ve 1237 seviyeleri önemli direnç 

noktaları olarak takip edilebilir 

 

PETROL 

Petrol fiyatları güne satıcılı başladı diyebiliriz. Amerika'da her hafta resmi stok verileri öncesi gelen özel sektör 

stok seviyelerinde yine artış yaşandı. Bu artış tekrar piyasalarda 'Arz krizi yaşanabilir mi?' sorularını getirdi. Öte 

yandan OPEC Genel sekreteri Barkindo ise Amerikalı petrol üreticileriyle temas haline geçildiği açıklamasında 

bulundu. Barkindo devam eden açıklamasında 'Hiç bir zaman Amerika'nın kaya petrolü ile savaş halinde 

olmadık. Düşük petrol fiyatları en çok ABD'li enerji şirketlerini etkiledi.' dedi. ABD'li üreticiler ile kurulan 

diyaloğun ise olumlu geçtiğini değerlendi. Bugüne bakacak olursak ABD'den gelen ham petrol stok seviyeleri 

takip edeceğimiz önemli konu başlıklarından biri olacak. Ekonomik takvime göre veri saat 18.30'da 

açıklanacak. 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 55.50 desteği ve bu seviyenin kırılması 

durumunda 55.00 ve 54.50 destekleri karşımıza çıkacaktır 
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