
  

 

(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 

 

ALTIN 

Altın fiyatlamasında genel olarak küresel piyasaların Trump ve Çin arasında oluşan gerginlik ile etkilendiği görülüyor. 

Avrupa ve ABD’de ki siyasi belirsizlik, İran'ın yeni füze denemeleri ve Orta doğudaki terör olaylarının devam etmesi ile 

altında yaşanılan volatilitenin arttığı söylenebilir. Yaşanılan fiyatlanmalarda en büyük desteği ise Trump vermeye devam 

ediyor. Yarın Trump’ın senatoda ki konuşması altında volatil hareketlere neden olabilir. Altında genel olarak yükseliş 

trendinin olduğu söylenebilir. 1250 seviyesi önemli kritik nokta. Altın tarafında yükselişlerin devam etmesiyle takip 

edeceğimiz direnç noktaları, 1260’ın kırılmasıyla 1275 ve 1280’dir. Aşağı doğru hareketlerde ise 1250 seviyesinin 

altındaki kapanışlarda takip edeceğimiz destek seviyeleri ise 1239,1230 ve 1219 fiyatları takip edilebilir. 

GBPUSD 

İngiltere Başbakanı Theresa May’in İskoçya’da yapılacak bir oylamayı, “İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının 

ardından kabul edebileceğinin” belirtilmesiyle Sterlinde sert bir düşüş görülmektedir. Eğer böyle bir referandum 

gündeme gelir ve İskoçya Birleşik Krallıktan ayrılırsa Sterlin üzerindeki satış baskısının artması beklenebilir. FOMC 

tutanakları, Mart ayı olası faiz artışı beklentisinin düşmesine sebep olmuştu. Bu hafta FED Başkanı Yellen’ın ve diğer 

FOMC Üyelerinin yapacağı açıklamaları takip edeceğiz. Bu açıklamalar Mart ayı beklentisini tekrar canlandırabilir. Bugün 

takip ettiğimiz Amerika’dan gelen Mal Siparişleri verisi beklentinin altında kaldı. Sterlin üzerinde büyük bir etkisi olmasa 

da küçük çaplı bir toparlanma etkisi yarattı. 1.2412 desteğinin üzerinde kalan Sterlin, değer kazanmaya devam etmesi 

halinde sırasıyla 1.2534, 1.2613 ve 1.2735 direnç seviyelerini test etmesini bekleyebiliriz. Fed tarafından gelecek 

açıklamalar Amerikan Dolarına değer kazandıracak yönde olursa paritenin sırasıyla 1.2412, 12369 ve 1.2247 destek 

seviyelini test etmesi beklenebilir. 

PETROL 

Bugün petrol tarafı günü hafif alıcılı geçirdi fakat bu hareket beklentileri karşılamadı. Belli kanal içinde ki hareket dışına 

çıkamayan petrol de bugün gelişmelere bakacak olursak, Rusya Enerji Bakanı Novak’ın açıklamaları göze çarptı. Novak 

“Rusya belirlenen arz kısma limitini planlanan süreden daha önce gerçekleştirecek” açıklaması yaptı. OPEC üyeleri 

arasında planın en gerisinden olan Rusya tarafından gelen bu açıklama piyasalara pozitif yansıdı. OPEC üyeleri takip 

edilirken, OPEC dışı ülkelerin önemi de göz ardı edilmemelidir. Bugün OPEC dışı ülkelerinden Libya’dan da üretim 

konusunda bir azalma bilgisi geldi. Önümüzde ki günlerde anlaşmanın Mayıs ayından itibaren sürüp sürmeyeceği konusu 

daha yüksek ses ile konuşulmaya başlanacaktır ve bu da petrol de volatiliteyi arttıracaktır. OPEC ülkelerini takip ederken 

kulağımız bir yandan da Amerika’da olmaya devam edecek. Teknik olarak bakacak olursak yukarı yönlü hareketlerde 

karşımıza ilk direnç noktası olarak 57.20 seviyeleri çıkıyor. Bu seviyenin geçilmesi ile 58.00 ve 58.50 seviyeleri test 

edilebilir. Aşağı yönlü hareketlenmeler de ise 55.70 desteği sağlam duruşunu sürdürürken, bu seviyelerin aşılmasıyla 

birlikte 55.10 ve 54.50 seviyeleri test edilebilir.   
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