GBPUSD
Dün İngiltere ‘de GSYH büyüme verisi 2.0% ile 2.2% olan beklentinin altında kaldı. Bunun etkisiyle beraber
1.2425lere kadar gerileyen parite Dolar Endeksinin düşüşüyle beraber destek bularak tekrar toparlama
hareketinde bulundu. Dün akşam bütün piyasanın gözü FOMC tutanaklarındaydı. ABD tarafından iyi gelecek
enflasyon ve istihdam verileriyle beraber bir faiz artışına gidilebileceği vurgulandı. Diğer yandan faiz artışıyla
ilgili herhangi bir zaman dilimi işaret edilmediği için Fed ‘in Mart ayını pas geçeceği ihtimali yükseldi. Dolar,
GBP ’de de olduğu gibi çoğu para birimi karşısında değer kaybetti. FOMC tutanakları sonrası 1.2463
seviyelerine kadar yükselen GBP 1.2448 seviyelerinde seyretmekte. Veri bakımından zayıf olan bu günde
teknik seviyeler öne çıkması beklenebilir. Paritenin yukarı yönlü ataklarında takip edilmesi gereken direnç
seviyeleri sırasıyla 1.2500 , 1.2548 , 1.2636 . Aşağı yönlü hareketlerinde ise destek olarak sırasıyla 1.2412 ,
1.2371 , 1.2283 seviyeleri takip edilebilir.

Petrol
OPEC tarafından gelen açıklamalar son günlerde petrol fiyatlarında volatilite yaratsa da yukarı yönlü hareketler
kalıcı olamıyor. Yukarı yönlü yaşanan fiyatlanmalar direnç seviyelerini test etse de bu seviyeleri aşamadığı
söylenebilir. OPEC’in arz kısma anlaşması 2017 yılında devam edecek mi soruları şimdiden sorulmaya başlansa
da bu sorulara yanıt bulmak şuan için erken gözüküyor. Fakat gelen olumlu açıklamalar fiyatları yukarı yönlü
destekleyip iyimser havayı şimdilik sürdürmeye devam etti. Amerika cephesine bakacak olursak ise özel
sektörün açıkladığı stok seviyelerinin düşüş göstermesiyle birlikte 2017 yılında ilk düşüşün olabileceği
ihtimalinden bahsedilebilir. Bugün saat 18.00’da resmi Ham Petrol Stok Seviyeleri tekrar volatilite
yaratabilir. Teknik olarak ele alırsak ise brent petrol de yukarı yönlü hareketlerde karşımıza ilk olarak 57.15
direnci çıkıyor. Bu seviyenin kırılmasıyla birlikte 58.00 ve 58.50 seviyelerine doğru takip gelebilir. Geri
çekilmelerde ise 55.70 seviyesinden sonra karşımıza 55.10 ve 54.50 seviyeleri destek olarak çıkabilir.

(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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ALTIN
Dün küresel piyasada gözler FOMC toplantı tutanaklarındaydı. Tutanaklarda faiz artırımının kademeli bir
şekilde olması gerektiği vurgusu ve Fed üyesi Powell ’ın mart ayı içerisinde faiz artırımı hala masada
açıklamalarıyla altın fiyatlarında aşağı doğru bir baskı yaratsa da bilanço stratejisinin önümüzdeki toplantıda
tartışılmaya başlanacığın belirtilmesi ABD ve Avrupadaki siyasi risklerle güvenli liman alımlarını beraberinde
getirdi. Geçmiş olduğumuz iki haftaya bakacak olursak altın fiyatları 1225 ve 1241 gibi dar bir bantta sıkışmış
durumda ve bugün 1237 seviyelerinde seyrediyor. Bugüne bakacak olursak ABD tarafından FOMC üyesi
Lockart ‘ın konuşması ve işsizlik haklarından yararlanma başvurularını takip edeceğiz. Lockart’ın konuşması
emtiada volatil hareketlere neden olabilir. Aşağı doğru hareketlerde 1230 ve 1227 destek seviyeleri, Yukarı
doğru hareketlerde ise 1242 ve 1245 direnç noktaları önemli seviyeler.

USDTRY
Dün USDTRY paritesi 6 ocaktan beri ilk kez 3,60’ın altını test etti ,3.6050 desteğinin aşağı yönde geçilmesi
sonucu TL lehine hareketlerin hız kazandığını görmekteyiz. Dün açıklanan FOMC tutanaklarında FED ’in aceleci
davranmayacağı sinyalleri vermesi üzerine gevşeyen ABD dolarının da etkisi ile 3.5800 seviyesinin altında
fiyatlanmalar izledik.3,5800 seviyesi kırılırsa 3,5600 3,5500 bölgesine kadar USDTRY paritesinde gevşeme
görülebilir. Eğer 3,5800 desteğinde kalıcılık sağlayabilirse 3,6050 direncini takipte kalacağız. Bu seviyenin
aşılabilmesi durumunda 3,6400 seviyesine doğru kısa vadeli ataklar görebiliriz.
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